Privacyverklaring van PrivacyVraagbaak
(onderdeel van PrivacyCollectief)
Venlo, 3 januari 2018
PrivacyVraagbaak gevestigd te Venlo verwerkt persoonsgegevens en doet dat geheel conform de
geldende Europese en Nederlandse wetten.
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij verwerken en
beveiligen deze gegevens dan ook met grote zorg.
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt met een welomschreven en legitiem doel dat vóór de
verwerking aan de betrokkene kenbaar wordt gemaakt.
Wij erkennen dat de persoonsgegevens eigendom zijn van de betrokkene en dat deze altijd het recht
heeft tot inzage, rectificatie en wissen van diens gegevens, comform de eisen die de wet
daaromstrent stelt.
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze verzameld
en/of verwerkt zijn, tenzij dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en ze
worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.
PrivacyCollectief maakt gebruik van Cookies, dit om een goede verbinding met onze website mogelijk
te maken en indien voor andere doeleinden, bijvoorbeeld analyse van bezoeken aan onze website,
uitsluitend geanonimiseerd. Het verkeer tussen onze computer en die van derden is beveiligd via een
SSL verbinding. Waar dat in redelijkheid mogelijk is, vindt encryptie van het dataverkeer plaats.
Wij maken gebruik van clouddiensten van Microsoft Office 365 via een beveiligde verbinding.
Bij aanvragen van whitepapers en factsheets via onze website worden de door u opgegeven voor- en
achternaam en emailadres opgeslagen in een bestand uitsluitend bestemd voor onze eigen direct
marketing doeleinden en geeft u ons door uw aanvraag toestemming daartoe. Vanaf de tweede
toezending kunt u gebruik maken van de opt-out functie, waarna uw gegevens gewist worden en niet
verder gebruikt of opgeslagen.
Een klacht behandelen wij met voorrang en altijd binnen 30 dagen na ontvangst. U kunt deze klacht
mailen naar dhr. Theo Kusters via theo@privacycollectief.nl . Ook heeft u het recht een klacht over
het gebruik van uw persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
Bezuidenhoutseweg 30 te 2594 AV Den Haag.

PrivacyVraagbaak, postadres: Gerrittenweg 22, 5916 SB Venlo, 077-3517639, info@privacycollectief.nl

