
Privacy voorwaarden

1 - Waarborgen Privacy 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van personele-zaken.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze 

privacy voorwaarden welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

3 - Vragen 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Personele Zaken en specifiek deze website, kunt u  

Personele Zaken benaderenvia e-mail: sandra@personele-zaken.nl.

5 - Persoonlijke gegevens 

Enkel de persoonsgegevens die u zelf invultin het contactformulier op personele-zaken.nl, zullen worden verwerkt. De gegevens die u 

hier invult zullen alleen voor deze aanvraag gebruikt worden en niet voor andere doeleinden. Personele Zaken behandelt uw persoonlijke 

gegevens met grote zorgvuldigheid. Uw contactaanvraag wordt via HTTPS verstuurd en is dus versleuteld via een SSL-certificaat. De 

gegevens worden ontvangen door sandra@personele-zaken.nl. Indien ongebruikt, worden de gegevens na een jaar verwijderd.

6 - Inzien / bewerken / verwijderen van uw gegevens 

Indien u van mening bent dat er gegevens van u bekend zijn bij Personele Zaken, dan kunt u een verzoek doen om deze in te zien, te 

bewerken of te verwijderen. Dit verzoek kan naar onderstaand e-mailadres gestuurd worden. Personele Zaken zal hiervoor eerst een 

identiteitsonderzoek doen, voordat zij deze gegevens verstrekt.

7 - Gegevensopvraag 

E-mailadres: sandra@personele-zaken.nl

4 - Monitoren gedrag bezoeker 

Personele-zaken.nl maakt gebruik van verschillende technieken om de kwaliteit van uw gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Dit doet 

personele-zaken.nl door bij te houden hoe vaak de website wordt bezocht, welke acties een bezoeker onderneemt en welke pagina’s 

worden bekeken. Dat is een gebruikelijke manier van werken. De informatie die we registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type 

browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze 

vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

2 - Toestemming  

Door de informatie en de diensten op personele-zaken.nl te gebruiken, gaat u akkoord met de privacy voorwaarden.


