ONLINE PRIVACYVERKLARING
Uw privacy is belangrijk voor ons; uw vertrouwen is voor ons van het grootste
belang.
In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor het
gebruik van de websites en/of applicaties van onze zaak, variërend van het soort
informatie dat we over de gebruikers van onze websites en/of applicaties verzamelen
en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt wordt. Ook wordt hier
beschreven op welke manier cookies gebruikt worden.
Deze verklaring geldt voor websites en/of applicaties van onze zaak, die links naar
deze verklaring bevatten. De verklaring geldt niet voor die websites en/of applicaties
welke door ons zijn ontwikkeld of in beheer zijn, die een eigen privacyverklaring
hebben.
Hieronder leggen wij per onderdeel uit hoe wij als bedrijf met uw gegevens omgaan:

•

Persoonsgegevens

•

Gebruik van persoonlijke gegevens

•

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

•

Bewaren van uw gegevens

Persoonsgegevens
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam
van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon
kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegevens is een naam van
een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens
zijn.
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor het voeren van correspondentie met u
via post, e-mail of sociale media.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan
handhaven. Ons bedrijf implementeert, eventueel met behulp van externe partijen,
naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen.
Daarmee willen wij uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang,
onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.
Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens voor zover nodig om de door u gevraagde diensten te
verlenen. Als u ons wilt verzoeken uw gegevens niet meer te gebruiken om u
diensten te verlenen, kunt u contact opnemen met ons bedrijf. Het adres kunt u
vinden onderaan de Privacyverklaring. We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken
voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen als
organisatie en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

•

Voor het leggen van schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met u

•

Voor het verzenden van een nieuwsbrief
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