Privacyverklaring
Uitdekoker respecteert de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens
enkel voor het primaire doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit is volledig in
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Uitdekoker.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoons-gegevens (Wbp).
Bedrijfsgegevens:
Uitdekoker.nl (VOF)
Spaarndamseweg 280B
Haarlem, Nederland
KvK-nummer: 63504782

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer je een bericht achterlaat via ons contactformulier op de website, je emailadres
invult in onze website prijschecker, je aanmeld voor de nieuwsbrief of een offerte aanvraag
doet zullen wij je vragen om gegevens aan te leveren. Soms zullen wij publieke informatie
gebruiken vanaf de kvk website. De gegevens die wij opslaan worden genoemd in het
volgende onderwerp.

Waarom slaan wij persoonsgegevens op?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
•

Je volledige naam en e-mailadres gebruiken we voor directe communicatie

gedurende lopende projecten of support doeleinden.
•

Je (bedrijfs)naam, kvk-nummer, e-mailadres, website en telefoonnummer die jij invult

bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen
maken. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem ‘Perfectview’ en
administratieprogramma ‘Snelstart’ waarbij bij beide de data in Nederland wordt
opgeslagen.
•

Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres &

telefoonnummer nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor
bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens
noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan
uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Onze webserver wordt beheerd door Webreact. Zij zorgen dat de omgeving 24/7 wordt
beheerd en van veiligheidsupdates wordt voorzien. Zij gaan discreet om met informatie en
hebben geen direct zicht op de laag waar eindklanten zich bevinden. Verder delen wij uw
persoonsgegevens niet met anderen.

Hoe beveiligingen wij persoonsgegevens?
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.
Zo zijn er maatregelen getroffen om onze hostingomgeving op een beveiligingsniveau te
brengen die past op het niveau hoe wij de gegevens verwerken. Denk hierbij aan verplichte
SSL certificaten op elke website en dubbele authenticatie op al onze interne systemen. Onze
server wordt extern beheerd en gemonitord.

Welke cookies slaan wij op?
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af
te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van
Google en Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties
worden weergegeven.
Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie
over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze
website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt
zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij
kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google
Analytics kun je hier vinden.
Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze
website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met
privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende
privacy verklaringen met je te delen:
•

Facebook

•

Instagram

•

LinkedIn

•

Pinterest

•

Twitter

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken
ga je naar een website buiten Uitdekoker.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik
maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van
de betreffende website.

Wat is het bewaartermijn?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen.
De gegevens wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt
gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste
correspondentie met jou verwijderd.
De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 5 jaar, onder andere om aan onze
wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van
die verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat
de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Wat zijn je rechten?
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens
te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je
dit per email aan ons laten weten. Wij reageren dan binnen 20 werkdagen. Je kunt ons
bereiken via info@uitdekoker.nl.

Wil je iets laten wijzigen?
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

