Privacy statement
Ons privacy statement is gewijzigd. We hebben deze aangepast aan de nieuwe Europese privacywet
AVG die vanaf 25 mei 2018 is ingetreden. Dit is aangescherpte wetgeving ter bescherming van uw
persoonsgegevens
Wij behandelen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten dan ook veel waarde aan het
beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy. Wij leggen u
graag uit wanneer en waarom wij om uw persoonsgegevens vragen. U kunt daarvoor altijd contact
opnemen met onze Data Protection Officer.
Ins ons privacy statement staat vermeldt:
• de rechten die u heeft, zoals recht op inzage van uw persoonsgegevens of dat u bezwaar kan
maken tegen bepaalde verwerkingen van uw gegevens
• welke persoonsgegevens wij vastleggen en voor welke doeleinde wij deze gebruiken
• dat wij organisatorische maatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking
• met welke partijen wij samenwerken voor een goede dienstverlening aan u
• dat wij persoonsgegevens niet verkopen aan derde partijen voor hun eigen commerciële
doeleinden

Goed om te weten
Wat houdt de Europese privacywet in?
Per 25 mei 2018 is de Europese privacywet AVG in werking getreden. Dit is een aangescherpte
wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens en is aangepast aan het digitale tijdperk waarin
steeds vaker persoonsgegevens worden gedeeld. De wetgeving geldt voor alle Europese
ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Zij moeten aan
kunnen geven welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe die gegevens zijn
beveiligd. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. Ze zijn bij ons in goede handen.
Wat is er verandert voor u door de privacy wet?
U krijgt meer zeggenschap over uw persoonsgegevens. Er wordt meer informatie gegeven over
welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we ermee doen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het
recht om uw gegevens in te zien. Ook worden uw rechten uitgebreid met het recht op beperking en
dataportabiliteit. Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.
Recht op inzage?
U heeft het recht te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij deze
gebruiken.

