
Privacy Statement
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door AKFI B.V. met haar eventuele deelnemingen 
en gelieerde maatschappijen, hierna gezamenlijk aan te duiden als AKFI.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR AKFI
Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies 
weet welke persoonsgegevens AKFI verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken.  
In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. AKFI staat er voor in dat persoonsgegevens op een 
zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele 
privacystatement kunt u vinden op onze website: www.akfi.nl.  

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Uw persoonsgegevens worden door AKFI verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel 
gebruikt en bewaard.

 1. HET UITVOEREN VAN OVEREENKOMSTEN
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, huurders en 

onderaannemers en werknemers te kunnen uitvoeren.

 2.VOOR MARKETINGACTIVITEITEN
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen zijn oud- en bestaande klanten en 

relaties die via evenementen opgedaan zijn.

 3.AFHANDELING VAN DE DOOR U GEVRAAGDE INFORMATIE OF PUBLICATIES;
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan 

verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven. 

 4.HET VERBETEREN VAN DE WEBSITE EN DIENSTVERLENING VAN AKFI
  Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via 

cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te 
optimaliseren.

COOKIES
Welke grondslagen zijn van toepassing?
AKFI verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. UITVOEREN VAN OVEREENKOMSTEN
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, huurders, onderaannemers en 

leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur en service- en 
onderhoudscontracten.

 2. GERECHTVAARDIGD BELANG
  AKFI heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen.

 3.SOORTEN COOKIES
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze 

website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

GOOGLE ANALYTICS
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken 
deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken 
voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 
eventuele persoonsgegevens. 



SOCIALE DEELKNOPPEN
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale 
netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook 
respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar 
geen invloed op. Leest u in de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te 
lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel 
mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en 
zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SOCIAL MEDIA
Naast de zichtbare buttons zijn erop onze website ook onzichtbare cookies geplaatst. Ook wel bekend als tracking “tracking 
cookies”. Deze cookies gebruikt AKFI B.V. om de effectiviteit van een bepaalde campagne te meten op haar website en sociale 
platformen te weten LinkedIn en Facebook.
De informatie die wij verzamelen wordt geanonimiseerd echter is opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social 
media platformen dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma 
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking 
van eventuele persoonsgegevens. 

MET WIE DEELT AKFI UW GEGEVENS?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze 
dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. EIGEN WERKNEMERS
  De delen de gegevens met medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een 

medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig. 
Dit kunnen werknemers zijn van vestigingen buiten de EER. In dat geval hebben wij passende waarborgen ingesteld

 2. LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS DIE VOOR AKFI WERKEN
  We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede 

afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.

 3. BELASTINGDIENST
 In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

HOE LANG BEWAART AKFI UW PERSOONSGEGEVENS?
AKFI bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.
•  De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u 
gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.

•  Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt 
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en 
afhandeling daarvan.

•  Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het 
aanbieden van producten of diensten.

 
INZAGE, WIJZIGING, VERWIJDEREN OF AFSCHERMEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Als u wilt weten welke persoonsgegevens AKFI van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u 
het recht:
• Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
• Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
• Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AKFI
•  Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in 
electronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@akfi.nl. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop AKFI uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@akfi.nl.  
Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


