Privacy Verklaring Assit B.V.
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

4. Delen met anderen

Assit B.V., gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 61299057, kan persoonsgegevens over u
verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Assit B.V. en/of
omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website
aan Assit B.V. verstrekt.

Assit B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Assit B.V. bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven. Assit B.V. zal uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar
vooraf toestemming voor heeft gegeven of dit op grond van de wet of de
overeenkomst moet worden gedaan. Assit B.V. kan de volgende gegevens
van u verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N.A.W.- of bedrijfsgegevens
Bedrijfsgegevens
Functie
KvK-nummer
BTW-nummer
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
Geboortedatum
IP-adres
Browserinformatie
Cookie ID
Klik- en surfgedrag

2. Waarom Assit B.V. gegevens nodig heeft
Assit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u
op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, of om u schriftelijk te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.
Daarnaast kan Assit B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader
van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,
en voor het optimaliseren van haar dienstverlening.

5. In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Assit B.V. worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip
van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden uitsluitend gebruikt om de werking van de website en
dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Cookies
Assit B.V. kan op haar websites en applicaties functionele, analytische en
tracking cookies gebruiken. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die
bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden
opgeslagen. Dat gebeurt via de webbrowser. De informatie die een
cookie verkrijgt over uw gebruik van de website of applicatie kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Assit B.V. of die van een
derde partij.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als
u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast
of als u navigeert op een website of applicatie van Assit B.V., worden de
gekozen instellingen en voorkeuren dankzij cookies onthouden voor
toekomstig gebruik. Wanneer u de website of applicatie later weer
bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door
de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de
website of applicatie kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
Daarnaast kunnen op de websites of applicaties van Assit B.V. cookies
worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat inzicht kan
worden verkregen in het gebruik van deze websites en applicaties.

3. Hoelang Assit B.V. gegevens bewaart

6.1. In- en uitschakelen van cookies

Assit B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wanneer er geen overeenkomst met u tot stand
komt worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Als u ervoor kiest om
cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken
van alle mogelijkheden van de websites en applicaties van Assit B.V. of
andere websites die u bezoekt.

Wanneer er wel een overeenkomst met u tot stand komt worden uw
gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen
aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens
eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische
doeleinden.

6.2. Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat
ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van
uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies
handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser
raadplegen.
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7. Links naar andere websites van derden
De websites en applicaties van Assit B.V. bevatten mogelijk links naar
andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op
websites van derden die door middel van links met de websites en
applicaties van Assit B.V. zijn verbonden. Assit B.V. kan niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Assit B.V. raadt u dan ook aan om de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites
gebruik te maken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
sturen naar info@assit.nl. Assit B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Beveiligen
Assit B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De websites en applicaties van Assit B.V. maken onder andere gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
Assit B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Assit
B.V. op via info@assit.nl.

10. Contact
www.assit.nl is een website van Assit B.V.
Postadres/vestigingsadres: Weberstraat 52, 1446 VV te Purmerend.
E-mailadres: info@assit.nl.
Telefoonnummer: 088 – 299 1446.

11. Wijzigingen Privacy Verklaring
Assit B.V. kan deze Privacy Verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen
worden op de website van Assit B.V. gepubliceerd. Het is verstandig deze
Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met
eventuele wijzigingen.

12. Autoriteit Persoonsgegevens
Assit B.V. helpt u ook graag verder als u klachten heeft over de
verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de
privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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