> Conform de wettelijke informatieplicht ( Wet op de architectentitel, artikel 27aa)
Hierbij verklaart:
de heer
Handelend onder / werkzaam bij:
Gevestigd en kantoorhoudende aan het adres:
Ingeschreven in het Handelsregister KvK-Nummer:

Pablo Herrera Paskevicius
StudioPHP
Daguerrestraat 49 1087BR Amsterdam
55 69 10 72

Contactgegevens:

> NL

Daguerrestraat
49
1087 BR Amsterdam
pablo@studiophp.nl
0031(0)6187 27 693
KVK reg: 55691072
w w w. s t u d i o p h p . n l

Verklaring

Wettelijke informatieplicht voor:
Architecten,
Stedenbouwkundigen,
Tuinarchitecten,
Landschapsarchitecten,
Interieurarchitecten

> 1a Inschrijving bij de Architectenregister
Sinds:
op grond van:
als:

03 november 2004
artikel 91.j van de Wet op de architectentitel
Architect, ingeschreven te staan in het architectenregister onder
registratienummer: 1.020315.004

en daarmee gerechtigd te zijn de desbetreffende beroepstitel of een afkorting daarvan te voeren en te beschikken
over de relevante deskundigheid en vakbekwaamheid die onder meer blijkt uit de inschrijving in het
architectenregister. Het architectenregister wordt beheerd door Bureau Architectenregister te Den Haag
( Click hier voor nadere informatie: http://www.architectenregister.nl)
> 1b bij- en nascholing
Door het volgen van bij- en nascholing te hebben voldaan aan de wettelijke plicht de ontwikkelingen op het
vakgebied bij te houden.
Desgewenst ontvangt u op afroep een overzicht van de in de afgelopen drie jaar gevolgde bij- en
nascholingsactiviteiten.
> 2 Verzekeringen
voor de te verrichten werkzaamheden te zijn verzekerd door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij
Nationale Nederlanden waarbij het verzekerd bedrag per aanspraak euro 1.250.00,-bedraagt, met een maximum
verzekerd bedrag per contractjaar van euro 2.500.000,-

na te komen de contractuele rechten en plichten jegens de opdrachtgever, alsmede de borging daarvan, zoals
vastgelegd in de in de offerte gehanteerde regeling c.q. leveringsvoorwaarden, te weten:
> de Nieuwe Regeling (DNR) 2011
Deze regelingen zijn aan te merken als algemene voorwaarden in de zin van artikel 6.231 van het
Burgerlijk Wetboek
> 4 Gehanteerde regeling c.q. leveringsvoorwaarden
Indien de offerte betrekking heeft op een door een derde ontworpen werk dan wel op werkzaamheden die een
derde heeft gestaakt en die blijkens de offerte dienen te worden hervat, te zullen handelen overeenkomstig de
volgende gedragsregels:
> de gedragsregels van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst / Bond van
Nederlandse Architecten
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> 3 Gehanteerde regeling c.q. leveringsvoorwaarden
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Desgewenst ontvangt u op afroep een kopie van de polis met de van toepassing zijnde polisvoorwaarden

Hoe StudioPHP gaat met uw privacy om

)> Gegevensverzameling en verwerking: Welke gegeven verzamelen we van u?
Gegevens voor administratie:
De strikte en noodzakelijke informatie van de opdrachtgever en van het bouwproject:
de naam van de opdrachtgever (s); vaste telefoonnummer; mobilenummer; e-mail adres; plaats van verstrekking
opdracht; projectadres; factuuradres

Contactgegevens:
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Projectmatig gegevens:
fotomateriaal m.b.t. een bouwobject of omgeving; alle aangeleverde bouwkundig informatie zoals (bouw)tekeningen
Bovengenoemde persoonlijke informatie wordt verstrekt door de klant zelf (uzelf)
Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld; politieke opvattingen; etnische afkomst, etc.)
Wij verwerken géén strafrechtelijke persoonsgegevens
> Het doel van de gegevensverzameling
Ten behoeve van projectidentificatie & projectdocumentatie; correspondentie met opdrachtgever en facturering;
projectbenoeming: op de website StudioPHP en bij de downloadbare projectenlijst die behoort tot de bureauportfolio.
> Met wie delen wij uw gegevens?
> u gegevens:
met onze financiële adviseur:
met onze juridisch adviseur:
met Belastingdienst:

Wanneer?

Waarom?

bij jaarlijks aangiftes bij Belastingdienst (Samen administratie & Advies B.V.)
indien noodzakelijk om onze wettelijke rechten met betrekking tot ons
contract met u te handhaven (Nationale Nederlanden)
indien daarom wordt gevraagd

met bezoekers van onze website:
en op de te downloaden
projectenlijst van StudioPHP:

> foto's nieuwe situatie en bouwdocumentatie nieuwbouw:
Gedurende of na voltooiing van een project zal StudioPHP, conform artikel 46 van de Nieuwe Regeling (DNR) 2011,
u schriftelijk of per mail toestemming vragen om materiaal op de website van StudioPHP te publiceren.(bijvoorbeeld:
foto's, tekeningen, renders, projectgegevens). Een digitale concept wordt aan u voorgelegd ter goedkeuring.
StudioPHP is niet van plan om de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of aan een internationale
organisatie
> Hoe lang worden de gegevens bewaard?
conform de eisen van de belastingdienst en
conform de eisen van verzekeraar Nationale Nederlanden in het kader van beroepsaansprakelijkheid voor
architecten en overige verzekeringen.
> Hoe beschermen wij u gegevens?
Digitale back-up's op externe schijven worden regelmatig uitgevoerd gedurende een kalenderjaar
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> foto's bestaande situatie en bouwdocumentatie:
met Gemeentes tijdens aanvraag advies en /of Omgevingsvergunning
met bouwkundig adviseurs gedurende het ontwerpproces voor adviesaanvraag
met productleveranciers, op anonieme wijze, voor het aanbevelen van de juiste oplossing / product
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uw familienaam (indien particulier opdrachtgever) en ontwerp -bouw data: (*1)
uw firmanaam (indien zakelijk klant) en ontwerp -bouw data: (*1)
om de projecten te kunnen kenmerken en onderscheiden.
(*1) op uw verzoek kunnen wij u achternaam / firmanaam anonimiseren of vervangen door het word : "confidential"
> StudioPHP webruimte provider is www.one.com (one.com verantwoordelijk voor sjablonen en webruimte opslag)

> Website StudioPHP
de website van StudioPHP is bedoel als informatiemiddel; bezoekers kunnen informatie downloaden en opvragen
StudioPHP gebruik géén tracking cookies
StudioPHP analyseert uw surfgedrag niet
StudioPHP stuurt géén nieuwsbrief noch reclame
u kunt zich dus niet abonneren op een mailinglijst
StudioPHP maak géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming noch profileren
er zijn géén invoelbare (contact) formulieren

Contactgegevens:
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> Verwijzen naar derde partijen
Op de website van StudioPHP staan weblinks van derde partijen. Als u deze links volgt verlaat u onze website.
Onze privacy verklaring is dan niet meer van toepassing.
Zij kunnen u informeren hoe zij met uw gegevens om gaan.
Het verder gebruik van betreffende websites is dan u eigen verantwoordelijkheid.
> Uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens

> Recht op vergetelheid:

> Recht met betrekking tot
geautomatiseerde besluitvorming
en profilering:
> Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons verzoeken de verwerking van persoonlijke informatie over u op
te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of
de reden voor de verwerking ervan.
> Recht op dataportabiliteit:
Op deze manier kunt u uw gegevens die wij van u hebben in een
elektronisch bruikbaar formaat verkrijgen en dit stelt u in staat uw
gegevens in dit formaat naar een andere partij te sturen of voor u eigen
gebruik.
> Recht op intrekking toestemming:
Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken
en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke doel
heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op
elk gewenst moment in te trekken.
> Herziening van privacy verklaring
Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien.
Als dat het geval is zullen wij u informeren per e-mail en via onze website via en te downloaden verklaring
> Contact opnemen met StudioPHP i.v.m. uw privacy
Indien u vragen heeft of u een verzoek wil indienen hieronder volgen onze contactgegevens.
Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen en op uw verzoek reageren (doch binnen één mand)
> Contactpersoon: de heer Pablo Herrera Paskevicius
> Contactnummer: +31 (0)6 187 27 693
> Contactmail:
pablo@studiophp.nl
> Postadres:
Daguerrestraat 49 1087BR Amsterdam, Nederland

Architect Pablo Herrera Paskevicius

> Recht op rectificatie / aanvulling:

Informatie op te vragen of we persoonlijke informatie over u bewaren en
zo ja, wat die informatie is en waarom we deze bewaren of gebruiken.
Met een toegangsverzoek kunt u een kopie ontvangen van de
persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren en of we deze
op rechtmatige wijze verwerken.
Op deze manier kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die
we over u hebben, laten aanpassen.
U kunt ons verzoeken uw persoonlijke informatie te verwijderen als er
geen goede reden is om deze verder te verwerken.
U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te
verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt
aangegeven
StudioPHP voert géén automatische data verwerking via hun website
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> Recht op inzage:

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien.
Als dat het geval is zullen wij u informeren per e-mail en via onze website via en te downloaden verklaring
> Contact opnemen met StudioPHP i.v.m. uw privacy
Indien u vragen heeft of u een verzoek wil indienen hieronder volgen onze contactgegevens.
Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen en op uw verzoek reageren (doch binnen één mand)
> Contactpersoon: de heer Pablo Herrera Paskevicius
> Contactnummer: +31 (0)6 187 27 693
> Contactmail:
pablo@studiophp.nl
> Postadres:
Daguerrestraat 49 1087BR Amsterdam, Nederland

Contactgegevens:
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> Herziening van privacy verklaring
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gebruik.
Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken
en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke doel
> op
NL
heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking
elk gewenst moment in te trekken.
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> Recht op intrekking toestemming:

