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PRIVACYVERKLARING 
 
NDMB, KvK nummer 61193518, gevestigd Scarlattistraat 13, 2324 BD te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
De werknamen NDM Beheer en NDM Bouwadvies vallen onder NDMB. 
Gegevens die NDMB beheert namens een Vereniging van Eigenaren vallen niet onder deze Privacyverklaring. Verwezen 
wordt naar de Privacyverklaring van desbetreffende Vereniging van Eigenaren. 
 
Contactgegevens NDMB: 
Postadres:  Scarlattistraat 13, 2324 BD te Leiden 
Telefoon:  071-5320653 
Email:   info@ndmb.nl 
Internetsites: www.ndmb.nl en www.ndmbeheer.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
NDMB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Aanhef (heer/mevrouw) en Voor- en achternaam; 
- Adresgegevens (post- en locatieadres): 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Locatiegegevens beheers object; 
- Gegevens omtrent de opdracht conform overeenkomst. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
NDMB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het uitbrengen van een offerte of aanbieding; 
- Het verrichten van een opdracht conform overeenkomst; 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
NDMB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 
worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Gegevens worden gedeeld met online-clouddiensten en internet hostingbedrijven waaronder webformulier providers.  
NDMB verstrekt daarbuiten uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met 
u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Beveiliging 
NDMB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met NDMB. 
 
NDMB heeft de volgende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen: 
- HTTP-protocol op Website en webformulieren. Zie de adresbalk van de browser als ‘https’ en het hangslotje; 
- Gebruikersnamen en wachtwoord beveiligingen; 
- Firewall en anti-virus programmatuur. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
NDMB gebruik Google Analytics voor webanalyse.  
NDMB gebruikt geen aanvullende cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw 
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door NDMB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
Indien gewenst kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij NDMB met vermelding van het verzoek. NDMB zal 
binnen 2 weken reageren op het verzoek. 
 
Bezwaar 
NDMB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 

http://www.ndmb.nl/
http://www.ndmbeheer.nl/

