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Privacy statement
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt.
Wij zijn van mening dat het van belang is om jou te informeren over de manier waarop wij
(persoons-)gegevens gebruiken. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring goed door te
lezen. Via onze website, die gehost wordt door TransIP, worden jouw persoonsgegevens verwerkt.
Persoonlijke gegevens worden door ons met veel zorg verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van
jouw gegevens houden wij ons aan de eisen die AVG stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor deze
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij
verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Verwerking van jouw gegevens
Als je gebruik maakt van een van onze online formulieren, laat je bepaalde gegevens bij ons achter.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken alleen de
gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan
ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige
toestemming door jou is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij het invullen en verzenden
van het formulier. Wanneer je het formulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw
e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum
van 1 jaar. De gegevens worden alleen binnen Nederland verwerkt.

Wat doen wij met jouw gegevens?
Wij gebruiken je gegevens alleen daar waarvoor jij het formulier hebt ingevuld, bijvoorbeeld voor
meer informatie, het insturen van een sollicitatieformulier of het inschrijven van de nieuwsbrief. De
gegevens die wij van jou ontvangen verwerken en gebruiken wij op de volgende manier:




Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren. Wanneer je bij ons een
online formulier invult en verzend, willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor
verwerken wij de persoonsgegevens die jij hebt ingevuld.
Mocht je niet met ons verdergaan dan worden jouw gegevens binnen 4 weken verwijderd.
Indien wij jouw gegevens in onze portefeuille willen bewaren, zullen wij hiervoor om
toestemming vragen. Indien wij hiervoor toestemming krijgen, worden jouw gegevens
maximaal 1 jaar bewaard. Dit geldt vooral bij het insturen van een sollicitatieformulier.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden door onze website verwerkt. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan
anderen, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of dat wij hiertoe verplicht worden door de
wet.

Beveiliging
Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot

persoonsgegevens zoveel als mogelijk te voorkomen. Onze websitebeheerder draagt, tezamen met
subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van
onze bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier weten wij zeker
dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en dat de
gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en wijziging van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen
van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil
je je gegevens laten verwijderen? Neem dan contact op via: info@webmastery.nl.

Wijzigingen
Webmastery behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Daarom raden wij aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op
de hoogte bent.

