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1. Introductie
Het privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Internetbureau
AddVision, hierna te noemen AddVision.
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke
persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

2. Het gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van je omdat je gebruikmaakt van een van onze websites, van onze diensten
of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.
Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Het
privacybeleid geeft je een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze
persoonsgegevens omgaan en geeft ook aan waarom wij deze verzamelen.
In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is AddVision in deze een zogenaamde:
verantwoordelijke.
Onze websites: www.addvision.nl, www.ccms.nl, www.climm.nl en www.webrisico.nl.

3. Doeleinden van gebruik
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat AddVision in bepaalde gevallen je persoonsgegevens
opslaat. AddVision gebruikt je persoonsgegevens voor:
-

Offertegegevens (potentiële) klanten
In het kader van het calculeren en uitbrengen van offertes en het doen van acquisitie. Bewaartermijn
persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met jou als betrokkene vanuit de (potentiële) klant.
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-

Ordergegevens klanten
In het kader van het uitvoeren van orders en het doen van acquisitie. Bewaartermijn persoonsgegevens:
7 jaar na het laatste contact met jou als betrokkene vanuit de klant.

-

Persoonsgegevens mailinglist (potentiële) klanten
In het kader van het versturen van digitale nieuwsbrieven. We versturen je normaliter maximaal 1
nieuwsbrief per maand. In de nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee je je eenvoudig af kunt
melden. We zullen je dan per direct geen nieuwsbrieven meer versturen, tenzij je jezelf weer aanmeldt.
Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met jou.

-

Klachtregistratie klanten
In het kader van de afwikkeling van klachten en verbetering van de bedrijfsvoering. Bewaartermijn
persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met jou als betrokkene vanuit de klant.

-

Klantbeoordelingen klanten
In het kader van acquisitie en verbetering van de bedrijfsvoering. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7
jaar na het laatste contact met jou als betrokkene vanuit de klant.

-

Offertegegevens potentiële leveranciers
In het kader van leveranciersbeoordeling en selectie. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het
laatste contact met jou als betrokkenen vanuit de (potentiële) leverancier.

-

Ordergegevens leveranciers
In het kader van uitvoering van inkoopopdrachten en leveranciersbeoordeling. Bewaartermijn
persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met jou als betrokkene vanuit de leverancier.

-

Sollicitatiegegevens potentiële medewerkers
In het kader van de uitvoering van een wervings- en selectieproces. Bewaartermijn persoonsgegevens: 1
maand na afwijzing van een sollicitatie. Wanneer je in dienst komt, nemen we de gegevens op in het
personeelsdossier.

-

Interne bedrijfsinformatie
In het kader van bedrijfsvoering. Bewaartermijn persoonsgegevens: 7 jaar na het laatste contact met jou.

4. Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
-

Potentiële klanten inclusief eventuele contactpersonen
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres), social media
accounts, internetbrowser en apparaat type en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het
contact.

-

Klanten inclusief eventuele contactpersonen
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres), social media

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van
toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

4

accounts, inloggegevens, internetbrowser en apparaat type en overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt bij het contact.
-

Potentiële leveranciers inclusief eventuele contactpersonen
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres), social media
accounts, internetbrowser en apparaat type en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het
contact.

-

Leveranciers inclusief eventuele contactpersonen
Voor- en achternaam, geslacht, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres), social media
accounts, internetbrowser en apparaat type en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het
contact.

-

Potentiële medewerkers
Voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoon, e-mail, locatiegegevens (zoals IP-adres), social media
accounts, internetbrowser en apparaat type, sollicitatiebrief, curriculum vitae en overige
persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact.

5. Minderjarigen
Onze websites en dienstverlening hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. AddVision kan niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@addvision.nl. Wij zullen deze informatie
onmiddellijk verwijderen.

6. Bewaartermijnen
AddVision zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Wanneer de bewaartermijn is verstreken, verwijderen we je gegevens of
gebruiken we jouw gegevens anoniem, bijvoorbeeld omdat we de data nog willen gebruiken voor interne
analyses en rapportages.
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Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval, neem dan contact op via:
info@addvision.nl.

7. Delen met anderen
Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om.
AddVision verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. AddVision blijft
verwerkingsverantwoordelijk.

8. Gegevensbeveiliging
AddVision maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte
gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot
deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de
toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een SSLencryptie (te herkennen aan het slotje bij het internetadres en dat het internetadres begint met https://).

9. Cookies
AddVision gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
AddVision gebruikt verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en
uitgelegd:
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-

Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook
kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

-

Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen je surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er
omdat wij gebruikmaken van Google Analytics. Voor meer informatie over je rechten verwijzen we je
naar het volgende hoofdstuk.

-

Tracking cookies. Deze worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent
de adverteerder je bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft,
kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook je surfgedrag
bijhouden, waardoor door deze partijen een zeer specifiek profiel kan worden opgebouwd. Dit profiel
kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Wat als je niet van cookies houdt?
Je kunt cookies uitschakelen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als
je hierbij hulp wilt, dan mag je altijd contact met ons opnemen. Kijk voordat je contact met ons opneemt eerst in
de helpfunctie van je browser.

10. Je wettelijke rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons
opnemen. Dit kan je doen door ons een e-mail te sturen via info@addvision.nl, of door telefonisch contact met
ons op te nemen via 0184-424400 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.
Je hebt de volgende rechten:
-

Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

-

Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.

-

Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die we van je verwerken in te zien.

-

Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die we van je verwerken te
wijzigen.

-

Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

-

Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een
menselijke blik bij besluiten.

-

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

-

Recht op duidelijke informatie over wat we met je je persoonsgegevens doen.
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AddVision wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk
om, tezamen met je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van je identiteitsbewijs mee te
sturen. Ter bescherming van je privacy verzoeken we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart
te maken.
AddVision zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

11. Wijzingen
Wanneer we ons privacybeleid of onze cookieverklaring aanpassen zullen we de nieuwe versie publiceren op
onze website (www.addvision.nl).
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