3. Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers en hechten veel waarden aan het beschermen
van uw persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor u
deze heeft verstrekt, welke worden beschreven in deze verklaring. Alleen de minimale
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden gebruikt.
Verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Het versturen van nieuws.
• Contact met u opnemen als u het contactformulier invult.
• Analytics (ter verbetering van de website).
Gebruik gegevens
Voor de bovengenoemde doelstellingen kan om de volgende gegevens worden gevraagd:
• voornaam
• achternaam
• telefoonnummer
• e-mailadres
Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Uw persoonsgegevens worden
opgeslagen de looptijd van 5 jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor
maximaal 2 jaar. In onderling overleg kan overeen worden gekomen dat de gegevens ook na
afloop van de overeenkomst opgeslagen blijven ten einde te voldoen aan de wettelijke
administratie bewaartermijnen.
Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De
betreffende gegevens worden niet buiten de EU doorgegeven en worden enkel gebruikt voor
de beschreven doeleinden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
dit indienen door contact op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek. Tevens willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
(website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan
verwijderen wij deze informatie.
Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Slotbepaling
Door deze privacy verklaring te lezen bent u op de hoogte van uw rechten, heeft u vragen
hierover dan kunt u contact met ons opnemen.

