Privacyverklaring ● De Waal management en advies ● De Waal Bedrijfsadvies

De Waal Management en advies / De Waal Bedrijfsadvies, gevestigd aan Gouwe 28, 2911 GA Nieuwerkerk aan
den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Waal Management en advies / De Waal Bedrijfsadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen
 Voor- en achternaam
 Bedrijfsnaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te
vullen, in correspondentie en telefonisch
 IBAN-nummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Waal Management en advies/ De Waal Bedrijfsadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Reacties
Onder artikelen in het blog wordt de mogelijkheid geboden om een reactie te plaatsen. Via het formulier
worden een aantal gegevens verzameld:
 Voor- en achternaam
 E-mailadres
 Domeinnaam/website
 Jouw reactie zelf
 IP-adres
Jouw naam, domeinnaam en reactie worden onder het bericht weergegeven. Deze gegevens zijn dus openbaar.
Alle andere gegevens zijn uitsluitend toegankelijk via het beheersgedeelte van de website. Hiertoe heeft alleen
de beheerder toegang.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om jouw reactie te kunnen plaatsen. Daarnaast kan het e-mailadres
worden gebruikt om je over updates en vervolgreacties te informeren.
Het IP-adres kan worden gebruikt om gebruikers van de website te weren, wanneer irrelevante of
aanstootgevende reacties en spam wordt geplaatst.
De reacties blijven beschikbaar zolang het artikel bestaat. Jouw gegevens zijn hier onlosmakelijk mee
verbonden. Er is ten aanzien van deze gegevens daarom geen maximale bewaartermijn.
Wel kunnen reacties, op verzoek van de eigenaar, worden verwijderd.
Geautomatiseerde besluitvorming
De Waal Management en advies/ De Waal Bedrijfsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van De Waal Management en advies) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Waal Management en advies/ De Waal Bedrijfsadvies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra je dienstverlening bij ons
eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen echter
gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
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Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Dat jouw
gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk
van jouw browser.
Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Deze gegevens gebruiken
wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en
aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de
site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Waal Management en advies/ De Waal Bedrijfsadvies gebruikt cookies voor analytische doeleinden. Je kunt
je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie voor
een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Sociale deelmogelijkheid
Op onze website zijn mogelijk knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door
middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.
Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies
verwerken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt je persoonsgegevens bij ons altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen. Neem even contact met ons
op als je dat wilt. De Waal Management en advies/ De Waal Bedrijfsadvies zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op je verzoek reageren.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Waal Management en advies / De Waal Bedrijfsadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dwbedrijfsadvies.nl
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