
 
 

Privacyverklaring ISM Business Center 

 
ISM Business Center ISM Business Center, gevestigd aan Middenweg 23 (op de hoek van de 

Nijverheidsweg) 3401 MB IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
ISM Business Center 
Middenweg 23 (op de hoek van de Nijverheidsweg) 
3401 MB IJsselstein 

+31 (0)6 46 18 80  19 (dhr. H. Yildirim) 
e-mail: info@ismbusinesscenter.nl 

H.Yildirim is de Functionaris Gegevensbescherming van ISM Business Center. Hij is te bereiken via 
bovenstaande contactgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 
persoonsgegevens zijn. U kunt via onze website uw interesse kenbaar maken voor een ruimte door 
informatie op te vragen. Hierbij vragen wij u om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken 
zodat we contact met u kunnen opnemen. Verder is het mogelijk dat u ons telefonisch en/of per 
email benadert en aangeeft dat u interesse heeft in het aanbod (ruimte) van/bij ISM Business Center 
nu en in de toekomst. Wanneer u gebruik maakt van onze website, mail en/of telefonisch, verwerken 

wij onderstaande gegevens van u: • Naam; • Telefoonnummer; • Email adres. 

ISM Business Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden vastgelegd in een overeenkomst. 
Het gaat hierbij om een huurovereenkomst. Voor deze overeenkomsten worden de volgende 
persoonsgegevens verwerkt: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via de website, in correspondentie en telefonisch 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

ISM Business Center verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de 
bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, bij toestemming of bij gerechtvaardigd belang. 
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Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een opdracht tot huurovereenkomst is 
verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met ISM Business Center een overeenkomst te 
sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal ISM Business Center mogelijk niet kunnen 
voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet 
goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen. 

Bewaartermijnen  

ISM Business Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar 
na het beëindigen van een (huur)overeenkomst ten behoeve van analyse doeleinden en wettelijke 
verplichtingen t.o.v. de belastingdienst. Is er geen overeenkomst afgesloten dan worden de gegevens 
vernietigd direct na het verbreken van de relatie.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
ISM Business Center verstrekt geen informatie aan derden. Als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zal er toestemming 
worden gevraagd. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
ISM Business Center gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
ISM Business Center 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 onze klantenservice of via 
info@ismbusinesscenter.nl 

Wijzigingen in deze privacyverklaring  

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website 
worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, 
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.  

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens  

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze bij ISM Business Center terecht 
indien u inzage wenst in de gegevens die ISM Business Center van u heeft geregistreerd en voor het 
verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.  
 
Heeft u nog vragen over het privacy beleid van ISM Business Center dan kunt u contact opnemen 
met ISM Business Center via:  

 
ISM Business Center 
Middenweg 23 (op de hoek van de Nijverheidsweg) 
3401 MB IJsselstein 
+31 (0)6 46 18 80  19 (dhr. H. Yildirim) 
e-mail: info@ismbusinesscenter.nl 
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