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Privacy verklaring
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Bedankt voor uw interesse in onze website en online services. Het beschermen van bezoekers- /
gebruikersgegevens en deze alleen gebruiken op de manier die bezoekers / gebruikers van ons
verwachten, heeft onze hoogste prioriteit. Daarom is dit privacybeleid bedoeld om u te informeren
over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw verwerkingsrechten onder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ("AVG") en andere gegevensbeschermingswetten. We
hebben passende maatregelen genomen om een adequate bescherming van de aan ons
toevertrouwde informatie te waarborgen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot
versleuteling, toegangscontrole, scheiding van taken, interne audits, enz. Ons privacybeleid wordt
regelmatig geëvalueerd. Als relevante wijzigingen worden aangebracht, wordt relevant personeel
op de hoogte gebracht en kan het herziene beleid raadplegen.
1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE EN GEBRUIK
VAN ONZE DIENSTEN
U wordt geregistreerd wanneer u onze website bezoekt en / of onze online diensten gebruikt. Het
kan het IP-adres, de datum en tijd die momenteel door het apparaat worden gebruikt, het
browsertype en besturingssysteem van het apparaat, de bezochte pagina's en andere gegevens
registreren. Deze informatie wordt verzameld om onze website en online diensten te
optimaliseren en te verbeteren. Deze verwerking is wettelijk gebaseerd op legitieme belangen,
omdat het in ons legitieme belang is om onze website te beschermen en de kwaliteit van onze
diensten te verbeteren.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens alleen opgeslagen als u uw persoonsgegevens aan ons
verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van registratie, online sollicitatie of online aankoop
(contractvorming). We hebben passende maatregelen genomen om een adequate bescherming
van de aan ons toevertrouwde informatie te waarborgen. Deze maatregelen omvatten, maar zijn
niet beperkt tot versleuteling, toegangscontrole, scheiding van taken, interne audits, enz.
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2. ACCOUNT REGISTRATIE
Indien nodig kunt u een account aanmaken op onze website en platform. Wanneer u een account
aanmaakt, krijgt u toegang tot informatie en services die alleen beschikbaar zijn voor
geregistreerde gebruikers. De persoonlijke gegevens (bijv. E-mailadres) die u tijdens de
registratie opgeeft, worden alleen gebruikt om uw account aan te maken en te onderhouden. Al
uw persoonlijke gegevens worden bewaard totdat het account wordt verwijderd. Als u uw account
verwijdert, worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij de wet vereist dat wij
uw gegevens verder bewaren. Houd er rekening mee dat als het account eenmaal is verwijderd,
het niet kan worden gebruikt. Als u uw account wilt verwijderen, neem dan contact op met onze
supportdienst.
3. CONTACT
Voor algemene vragen, opmerkingen en andere zaken kunt u contact met ons opnemen via de
contactgegevens van elke website. De persoonlijke gegevens die u hier opgeeft (zoals uw emailadres), worden alleen verwerkt om aan uw vereisten te voldoen. Door contact met ons op te
nemen, gaat u akkoord met deze verwerking.
4. COOKIES
Om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en bepaalde functies mogelijk te maken,
kunnen we op elke pagina "cookies" gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw
apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken, worden verwijderd na de
browsersessie. Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons en onze
partnerbedrijven in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser op
de volgende manieren instellen: u afzonderlijk informeren over de plaatsing van cookies, om te
beslissen of u cookies in het algemeen of onder bepaalde omstandigheden accepteert of weigert.
Zie de "Help" -functie van uw browser voor meer informatie. Als cookies niet worden
geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
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5. BEWARINGSTERMIJNEN
De persoonlijke gegevens die we via de website of op andere manieren verkrijgen, worden alleen
bewaard totdat het doel is bereikt. Als de bewaartermijn onderhevig is aan handelsen
belastingwetten, kan de bewaartermijn van bepaalde gegevens oplopen tot 10 jaar. Voor onze
gerechtvaardigde belangen kan de bewaartermijn ook worden aangepast (bijvoorbeeld om
gegevensbescherming te waarborgen, misbruik te voorkomen of overtreders te vervolgen).
We bewaren persoonlijke informatie voor marketingaankondigingen en service-updates totdat u
ons laat weten dat u de informatie niet langer wenst te ontvangen. Voor meer informatie over de
bewaartermijn van gegevens kunt u contact opnemen met onze supportdienst.
6. UW RECHTEN
Als betrokkene kunt u de informatie in sectie 1 hierboven gebruiken om op elk moment contact op
te nemen met onze supportdienst om uw rechten uit te oefenen. Deze rechten zijn als volgt:
 Het recht om informatie te ontvangen over gegevensverwerking en het recht om kopieën
van verwerkte gegevens te ontvangen;
 Het recht om correctie van verkeerde gegevens te vragen of onvolledige gegevens aan te
vullen;
 Het recht om verwijdering van persoonlijke gegevens te vragen;
 Het recht om beperking van de gegevensverwerking te vragen;
 Het recht om persoonlijke gegevens met betrekking tot de betrokkene te verkrijgen in een
gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en om te verzoeken dat
de gegevens naar een andere controller worden verzonden;
 Het recht om te protesteren tegen gegevensverwerking;
 Het recht hebben om de gegeven toestemming op elk moment in te trekken om de
gegevensverwerking op basis van uw toestemming te stoppen;
 Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

