Algemene informatie over gegevensverwerking
Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen
indien dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen van een goed functionerende website
en voor onze content en diensten. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van
onze gebruikers vindt normaal gesproken pas na toestemming van de gebruiker plaats. Een
uitzondering geldt in gevallen waarin het voorafgaand verkrijgen van toestemming om
feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.
Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens bestaan de volgende rechtsgronden:





toestemming
uitvoering van een overeenkomst of maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst
wettelijke verplichting
vereist voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van
een derde partij en de belangen en fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen
wegen niet op tegen eerstgenoemd belang

Verwijderen van gegevens en opslagtermijn
De persoonsgegevens van de betrokkenen worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel
van de opslag ervan vervalt. Opslag kan bovendien plaatsvinden indien verwijdering in strijd
is met een wettelijke bewaartermijn, bijvoorbeeld uit de belasting- of handelswetgeving.
Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Elke keer als onze website wordt aangeroepen registreert ons systeem automatisch
gegevens en informatie van het systeem van de pc van waaruit de website wordt
aangeroepen. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:









het type browser en de gebruikte versie
het besturingssysteem van de gebruiker
de internetprovider van de gebruiker
het IP-adres van de gebruiker
datum en tijdstip van het bezoek
websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze internetsite terechtkomt
websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden aangeroepen
Indien mogelijk op basis van IP adres: de organisatie van de gebruiker

Op grond van wettelijke bepalingen hebben wij toestemming om de gegevens en de
logbestanden tijdelijk op te slaan. De tijdelijke opslag van het IP-adres (duur van het gebruik)
is noodzakelijk om de website aan u te beschikbaar te kunnen stellen.
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website aan de
computer van de gebruiker beschikbaar te kunnen stellen. Hiervoor moet het IP-adres van
de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De gegevens worden tot het
einde van de desbetreffende sessie opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.
Omdat deze gegevens voor het functioneren van de website noodzakelijk zijn hebt u als
gebruiker niet de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.

Nieuwsbrief
Via onze website kunt zich abonneren op een kosteloze nieuwsbrief. Daarvoor worden bij
uw aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoerscherm aan ons doorgegeven.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:



IP-adres en datum en tijdstip van de registratie
naam, telefoonnummer en e-mailadres

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de inschrijving uw toestemming
verkregen en naar deze privacyverklaring verwezen. De gegevens worden niet doorgegeven
aan derde partijen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de
nieuwsbrief. Indien voor de aanmelding en het versturen van de nieuwsbrief
persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt heeft dit als doel misbruik van de
diensten te voorkomen en de nieuwsbrief te bezorgen.
Uw gegevens worden verwijderd zodra zij voor het doel waarvoor ze werden verzameld niet
meer nodig zijn. Het e-mailadres wordt opgeslagen zolang u zich niet afmeldt voor onze
nieuwsbrief. Afmelding kan plaatsvinden via de afmeldlink in elk exemplaar van de
nieuwsbrief.

Registratie
U kunt zich op onze homepage ook registeren. Hiervoor worden de door u ingevoerde
persoonsgegevens door ons verwerkt. Ook in dit geval worden de gegevens niet
doorgegeven aan derde partijen. De volgende gegevens worden in het kader van het
registratieproces verzameld:



IP-adres en datum en tijdstip van de registratie
bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst of voor een maatregel voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst.
Verwerking kan ook plaatsvinden op grond van uw toestemming.
Uw registratie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of een maatregel
voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. Bovendien is registratie ook
noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van content en diensten op onze website.
De opslag eindigt in principe als het doel ervan is bereikt. Indien het verzamelen en
verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor een maatregel vóór de sluiting van
een overeenkomst of voor de uitvoering van een overeenkomst, dan zijn wij verplicht de
wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Verwijdering is in dat geval pas mogelijk na
afloop van deze termijn.

Contactformulier en e-mailcontact
Op onze website vindt u ook een contactformulier. Dit kan worden gebruikt om elektronisch
contact met ons op te nemen. De hierin ingevoerde gegevens worden door ons verwerkt. De
volgende gegevens worden voor het opnemen van contact verwerkt:





IP-adres en datum en tijdstip van de invoer
e-mailadres
naam
telefoonnummer

Voor de verwerking van de gegevens wordt in het kader van de verzending uw toestemming
verkregen en naar deze privacyverklaring verwezen.
U kunt ook ons e-mailadres gebruiken om contact met ons op te nemen. Uw e-mail wordt bij
ons verwerkt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. In verband
hiermee worden de gegevens niet doorgegeven aan derde partijen. De gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de correspondentie. Rechtsgrond voor de
gegevensverwerking is uw toestemming. Indien u contact met ons opneemt voor het sluiten
van een overeenkomst is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst of een
maatregel voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst. Het doel van het invoeren
van de gegevens in het contactformulier is het opnemen van contact met ons. De gegevens
worden verwijderd wanneer het doel van de gegevensverwerking is bereikt. Dit kan met het
opnemen van contact afhankelijk zijn van de situatie per geval. Mogelijkerwijs is
onmiddellijke verwijdering in strijd met een wettelijke bewaartermijn. U kunt uw
toestemming aan ons intrekken.

Rechten van de betrokkene
U bent betrokkene en u hebt ten opzichte van ons de volgende rechten:














U kunt vragen om welke persoonsgegevens het gaat, wat de herkomst van de gegevens is en
met welk doel ze zijn opgeslagen. Ook moet u ervan op de hoogte worden gehouden
wanneer uw gegevens aan derden worden doorgegeven. In dat geval moet u informatie
krijgen over de identiteit van de ontvanger of categorieën van ontvangers.
Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn kunt u om correctie of aanvulling
daarvan verzoeken.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor
reclamedoeleinden. Voor deze doeleinden moeten uw gegevens dan worden geblokkeerd.
U hebt het recht op beperking van de verwerking wanneer u de juistheid van de op u van
toepassing zijnde persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de
verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te
controleren; de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens
afwijst en in plaats daarvan verzoekt om een beperking van het gebruik van de
persoonsgegevens; de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig
heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering, of als u bezwaar hebt aangetekend tegen de
verwerking op grond van art. 21, lid 1 AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde
redenen die de verwerkingsverantwoordelijke aanvoert zwaarder wegen dan uw redenen.
U kunt om de verwijdering van uw gegevens verzoeken. Dit is mogelijk wanneer de
rechtsgrond voor gegevensverwerking ontbreekt of is komen te vervallen. Datzelfde geldt
voor de situatie waarin het doel van de gegevensverwerking door het verstrijken van de tijd
of om andere redenen is vervallen. Houd er rekening mee dat verwijdering in strijd kan zijn
met een bestaande bewaartermijn of andere belangen van ons bedrijf die moeten worden
beschermd. Op verzoek laten wij u dit graag weten. Indien wij uw gegevens openbaar
hebben gemaakt zijn wij verplicht elke ontvanger te informeren dat u hebt verzocht om de
verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën van deze
persoonsgegevens.
U hebt bovendien het recht om bezwaar te maken wanneer uw gerechtvaardigd belang op
grond van een persoonlijke situatie zwaarder weegt dan het belang van de verwerking. Dit
geldt niet wanneer wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn tot het uitvoeren
van de verwerking.
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte,
heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de op u van toepassing zijnde
persoonsgegevens in strijd is met gegevensbescherming.
U hebt het recht om de op u van toepassing zijnde persoonsgegevens die u aan de
verwerkingsverantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld te ontvangen in een gestructureerd,
gangbaar en digitaal leesbaar formaat.

Google Analytics
Google Analytics maakt gebruikt van zogenoemde cookies. Dat zijn tekstbestandjes die op
uw pc worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk
maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt
doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar
opgeslagen.

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie ‘IP-anonimisering’ geactiveerd. Daardoor wordt uw
IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij
zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het doorgeven
naar de Verenigde Staten afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IPadres aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven en pas daar afgekort. In opdracht van
de exploitant van deze website verwerkt Google deze informatie om uw gebruik van de
website te analyseren, om rapportages rond de activiteiten op de website te genereren en
om overige met het gebruik van de website en van internet samenhangende diensten aan de
exploitant van de website te kunnen leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw
browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browserinvoegtoepassing
U kunt het opslaan van cookies tegengaan via de daarvoor bestemde instelling van uw
browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u op die manier in sommige gevallen niet ten
volle gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Daarnaast kunt u de registratie
van de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de website van toepassing
zijnde gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google
tegengaan indien u een browserinvoegtoepassing downloadt en installeert. Deze vindt u
hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Bezwaar tegen registratie van gegevens
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics tegengaan door te klikken op
de volgende link. Dan wordt er een opt-outcookie geïnstalleerd die de registratie van uw
gegevens bij toekomstig bezoeken aan de website tegengaat: Google analytics uitzetten.
Meer informatie over de toepassing van gebruikersgegevens bij Google Analytics kun u
vinden in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

