W4Y Privacyverklaring
1.
Algemeen
In deze privacyverklaring is aangegeven hoe W4Y adviseurs om gaat met
persoonsgegevens.
Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die ons is
toevertrouwd is belangrijk voor ons.
Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zetten wij ons in om de bescherming
en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als
“persoonsgegevens”) zeker te stellen.
In principe verzamelen wij slechts die persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt per
mail of als online bezoeker met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of
diensten aan u te kunnen verlenen.
In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken,
delen en beschermen.
Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen
daartoe aanleiding geven. De meest actuele Privacyverklaring is altijd te vinden op
www.w4y.nl
2.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
W4Y verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te
stellen.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden
waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft.
3.
Bewaring van persoonsgegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Er is bijvoorbeeld geen bewuste bewaartermijn voor de periode na afloop van een
project.
Wel is het zo dat alle mailverkeer automatisch in het mailarchief wordt opgeslagen.
Uw mailadres en gegevens op de 'digitale handtekening' van uw mails blijven daardoor
voor onbepaalde tijd in ons archief staan.
Op uw verzoek worden deze door ons opgezocht en verwijderd.
4.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om
te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of
als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of
kwaliteitsregels.
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5.
Cookies
Onze website gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze website
geanonimiseerd te analyseren. Doel hiervan is het optimaliseren van de functionaliteit
en effectiviteit van onze website.
6.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of
verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Wij
zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

7.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
W4Y heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het
idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via onderstaand adres.
Contactgegevens:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail:
Website

W4Y adviseurs bv
Deventerweg 9-G
085 10 43 348
mailto:info@w4y.nl
http://www.w4y.nl
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