Privacyverklaring Insectsforall
Hieronder zijn inbegrepen:
• www.insectsforall.nl
• www.insectenindeklas.nl

Plaats
Datum
Betreft

: Zwolle
: 23 september 2019
: Privacyverklaring Insectsforall in verband met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming

PRIVACYBELEID
Wij respecteren de privacy van bezoekers van een van onze websites en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming stelt.
DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Verder worden gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de behandeling en afhandeling van een
opdracht, zoals bedrijfsgegevens en informatie die voor de belastingdienst bewaard dient te worden.
De gegevens die we verzamelen zijn: naam, email, telefoonnummer, adres en bedrijfsgegevens die nodig
zijn voor de financiële afwikkeling van een opdracht.
RECHT OP BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Uw gegevens worden door ons verwerkt op beveiligde websites en beveiligde computers. Uw
persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit ten behoeve van een correctie uitvoering
van uw vraag nodig is, zoals het inschakelen van geselecteerde samenwerkingspartners. Hierbij worden
alleen de strikt noodzakelijke gegevens verstrekt.
KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres
van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser
van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen, mits de wettelijke bewaarplicht anders
voorschrijft. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd
met informatie over onze producten en diensten, uw andere wensen hebt of klachten, door dit te
melden bij het navolgende adres:
Insectsforall
Zomertalinghof 29
8043 JW ZWOLLE
Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen.
De verantwoordelijke persoon voor de bescherming van uw persoonsgegeven is Bas Godschalk.

