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Nederlands 
 
One Architecture BV (Amsterdam) en One Architecture 
& Urbanism (New York) nemen de bescherming van 
onze en uw gegevens serieus. U kunt van ons verwach-
ten dat wij altijd passende maatregelen nemen om mis-
bruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste open-
baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. 
 
We verwerken en beschermen persoonsgegevens in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (AVG) en de General Data Protec-
tion Regulation (GDPR), mei 2018. 
 
We verwerken persoonsgegevens om onze dienstver-
lening uit te kunnen voeren, voor het afhandelen van 
betalingen, en om onze zakelijke relaties te informeren 
over onze diensten. We verwerken uitsluitend gevoe-
lige persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe ver-
plicht zijn. We verwerken niet meer persoonsgegevens 
dan noodzakelijk. En alleen persoonsgegevens die ac-
tief aan ons zijn verstrekt of die via openbare bronnen 
verkrijgbaar zijn, zoals door het raadplegen van web-
sites van onze zakelijke relaties. 
 
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. 
We verstrekken deze gegevens niet aan derden, tenzij 
dit nodig is voor een wettelijke verplichting, het onder-
houden van contacten met onze relaties en opslag van 
gegevens in de cloud. Deze opslag kan plaatsvinden 
buiten de EU, namelijk in de Verenigde Staten. Met be-
trokken derden sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
om te zorgen voor voldoende beveiliging en vertrou-
welijkheid van uw gegevens. 

U mag ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te 
zien, te corrigeren of te laten verwijderen, en uw toe-
stemming voor verwerking intrekken. U kunt uw verzoek 
daartoe richten aan office@onearchitecture.nl. Als u 
van mening bent dat wij uw verzoek niet correct be-
handelen, dan kunt u zich richten tot de nationale toe-
zichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Onze website gebruikt uitsluitend technische, functio-
nele en analytische cookies die geen inbreuk maken op 
uw privacy. 

English 
 
One Architecture (Amsterdam) and One Architecture & 
Urbanism (New York) take the protection of our and 
your data seriously. You can expect us to always take 
appropriate measures to prevent misuse, loss, unautho-
rized access, unwanted disclosure, and unauthorized 
modification. 

We process and protect the personal details of data 
relations in accordance with the General Data Protec-
tion Regulation (GDPR) and its Dutch implementation 
(AVG) as of May 2018. 

We process personal data in order to be able to exe-
cute our services, process payments, and inform our bu-
siness contacts about our services. We only process sen-
sitive personal data if we are legally obliged to do so. 
We do not process more personal data than necessary. 
We only make use of personal data actively provided 
to us or made available through public sources, such as 
consulting websites of our business relations. 

We do not store personal data longer than necessary. 
We do not provide personal data to third parties un-
less this is necessary for a legal obligation, maintaining 
contact with our business contacts, and storing data in 
the cloud. This storage can take place outside the EU, 
namely in the United States. We conclude a processor 
agreement with involved third parties to ensure the se-
curity and confidentiality of your data. 

You may request to view, correct or delete your perso-
nal data and revoke your consent for processing. You 
can address your requests to office@onearchitec-
ture.nl. If you feel we don’t take proper action upon 
your request, you can contact a national supervisor in 
the Netherlands, the Dutch Data Protection Authority. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Our website uses only technical, functional and analy-
tical cookies that do not infringe your privacy. 
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