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PRIVACY STATEMENT EN DISCLAIMER
Verkaart Automatisering waardeert uw belangstelling voor haar software en u bezoek aan
deze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het
bezoek aan onze website. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw
persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen
speciale aandacht besteden. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Verkaart Automatisering.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.verkaart.net. We dragen er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Opslag en
verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt. Zie ook de cookiemededeling elders op deze website.
Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens en cookies
Wanneer u onze websites bezoekt, registreert onze webserver automatisch de naam van uw
internetservice-provider, uw locatie, de browser en zijn instellingen en de datum en duur van
uw bezoek. Verkaart Automatisering gebruikt "cookies" om de voorkeuren van haar bezoekers
te volgen en de website dien overeenkomstig te optimaliseren.
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is
een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de
harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen
kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we voor u het
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze
website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt
verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.
Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk
verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben
Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse
servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes.
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Social Media buttons
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen.
Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De verschillende social mediakanalen
gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen
verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social
mediakanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Wij gebruiken de buttons van
Facebook en Twitter. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen
om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
Verwerken persoonsgegevens
Verkaart Automatisering verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf,
bewust, aan ons hebt verstrekt. U kunt onze website dus anoniem bezoeken.
Verkaart Automatisering gebruikt Google Analytics (zie hierboven) om onder meer te zien hoe
bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere
persoonsgegevens. Neemt u met ons contact op, dan zullen we de door u opgegeven naam
en het door u gebruikte emailadres opslaan. Dit doen wij ook wanneer u zich inschrijft voor
de nieuwsbrief om een relatie met u te kunnen aangaan. Wanneer u een (nieuw) product of
een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Als u klant bij ons bent,
willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw
naam en adresgegevens voor de verzending van onze producten en om bijvoorbeeld contact
met u te onderhouden. Ook hebben wij uw (bedrijfs)naam nodig om uw betalingen te kunnen
verwerken. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen,
zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens
worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt. Persoonsgegevens zullen enkel aan
een andere organisatie worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is vanwege een
reorganisatie, van welke soort dan ook, van Verkaart Automatisering. Wij kunnen uw
persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te
informeren over een nieuw product of applicatie die mogelijk interessant voor u of uw
organisatie zijn of om beter op uw wensen te kunnen inspelen.
Inzage en correctie
U kunt ons vragen welke gegevens over u in onze bestanden en op onze servers zijn
opgenomen. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u
het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of
verwijdering indienen. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u
schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich, o.v.v. "wijziging
persoonsgegevens" richten tot Verkaart Automatisering, Heereweg 56, 1901 ME Castricum.
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Beveiliging
Verkaart Automatisering heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of
moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden. Door u
achtergelaten persoonsgegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor
het verlenen van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
Disclaimer
Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling van onze website, is het
mogelijk dat de informatie hierop onvolledig c.q. onjuist is. Verkaart Automatisering sluit alle
aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit
of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze (en gelinkte) websites. De
informatie op www.verkaart.net wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen
kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden
aangepast in de privacy- en cookieverklaring
Aanpassingen in ons privacy statement
Wij behouden ons het recht dit privacy statement, disclaimer en cookieverklaring aan te
passen. Wijzigingen worden op deze plek gepubliceerd.
Vragen of klachten?
Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Verkaart
Automatisering kunt U een contact opnemen met ons kantoor via info@verkaart.net
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