
        

                                                          
  

 

Venlo, 12 november 2018 

 

PrivacyCollectief gevestigd te Venlo verwerkt persoonsgegevens en doet dat geheel conform de 

geldende Europese en Nederlandse wetten, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Wij achten een correcte omgang met persoonsgegevens van groot 

belang en wij verwerken en beveiligen deze gegevens dan ook veilig en zorgvuldig.  

 

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt met een welomschreven en legitiem doel dat vóór of 

tijdens de verwerking aan de betrokkene kenbaar wordt gemaakt. De persoonsgegevens die wij 

kunnen verwerken zijn naw gegevens, geslacht, emailadres en telefoonnummer(s). De rechtsgronden 

hiervoor zijn toestemming, wettelijke verplichting of een overeenkomst met betrokkene. U heeft het 

recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, waarbij de verwerking wordt gestaakt tenzij een 

wetelijke verplichting dat verhindert.  

Wij erkennen de rechten van de betrokkenen conform de AVG, waaronder het recht op inzage, 

rectificatie, beperking en wissing. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze verzameld 

en/of verwerkt zijn, tenzij dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting en ze 

worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.        

 

PrivacyCollectief maakt gebruik van functionele cookies om een goede verbinding met onze website 

mogelijk te maken en tevens voor analyse van bezoeken aan onze website. Deze verwerkingen 

vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats en zijn niet herleidbaar tot de gebruiker. Het verkeer 

tussen onze computer en die van derden is beveiligd via een SSL verbinding. Waar dat in redelijkheid 

mogelijk is, vindt encryptie van het dataverkeer plaats.                                                                           

Wij maken gebruik van clouddiensten van Microsoft Office 365 via een beveiligde verbinding.  

 

Bij aanvragen van whitepapers en factsheets via onze website worden de door u opgegeven voor- en 

achternaam en emailadres opgeslagen in een bestand uitsluitend bestemd voor onze eigen direct 

marketing doeleinden en geeft u ons door uw aanvraag toestemming daartoe. Vanaf de eerste 

toezending kunt u gebruik maken van de opt-out functie, waarna uw gegevens gewist worden en niet 

verder gebruikt of opgeslagen.  

 

Een klacht of een verzoek tot inzage of informatie behandelen wij altijd binnen 30 dagen na 

ontvangst. U kunt deze klacht mailen naar dhr. Theo Kusters via theo@privacycollectief.nl . Ook heeft 

u het recht een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens te Den Haag.  
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