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Geachte cliënt,
In overeenstemming met de Italiaanse wet voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer (art 13 van het wetgevende decreet nr. 196 van 30 juni 2003), informeren
wij u vooraf over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en uw rechten.
1. De gegevens die u verstrekt zullen worden verwerkt conform de beginselen van
rechtmatigheid, juistheid, relevantie en proportionaliteit voor het uitvoeren van
wettelijke verplichtingen en met het oog op de uitvoering van de
bemiddelingsopdracht voor de verkoop van uw woning. In ieder geval zullen deze
niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van het
beoogde doel.
2. Het verstrekken van de gegevens is strikt functioneel aan de uitvoering van de
gegeven opdracht en een weigering om deze aan te leveren kan leiden tot de
gedeeltelijke of niet-nakoming van de zakelijke relatie tussen u en ItaliaCasa Srls.
3. Bepaalde informatie zal door u moeten worden verstrekt om te voldoen aan antiwitwas wetgeving. In dit verband wordt aangegeven dat de verwerking van
persoonsgegevens in verband met de anti-witwaswetgeving dient plaats te vinden
conform de procedures zoals vastgesteld voor de niet-financiële sector in het
wetgevende decreet nr. 231 van 21 november 2007 en de daaropvolgende
uitvoering. Het niet verstrekken van deze gegevens kan rapportage van de
operatie bij de bevoegde toezichthouder tot gevolg hebben.
4. Uw gegevens worden alleen gevraagd om u te voorzien van de gevraagde dienst,
en worden in een databank ingevoerd. De persoonlijke gegevens die niet hoeven
te worden gehouden voor het aangegeven doel worden verwijderd of omgezet in
een anonieme vorm. Verder kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan
externe deskundigen voor eventueel uit te voeren controles op de woning, op
uzelf als eigenaar van de woning, op het hypotheekregister, bij het kadaster en/of
andere instellingen, organen of registers. Het is ook mogelijk dat de informatie
met betrekking tot het te verkopen onroerend goed worden meegedeeld aan
andere makelaars waarmee een partnerschap is overeengekomen om het
betreffende onroerend goed te verkopen.
5. Uitsluitend met het oog op de hiervoor omschreven doelen kunnen uw gegevens
worden bekend gemaakt aan interne en medewerkers die door ons zijn
aangewezen om de gegevens te verwerken of de verkoopopdracht uit te voeren.
6. Op grond van art. 7 van de Wet, hebt u te allen tijde het recht om te weten welke
van uw gegevens aanwezig zijn bij ons kantoor. U hebt ook het recht deze
gegevens te laten bijwerken, aanvullen, corrigeren, blokkeren of verwijderen.
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