Privacy verklaring Uitgeverij De Uitstraling
U bezoekt de website als particulier
Op www.deuitstraling.nl worden geen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van natuurlijke
personen verwerkt.
Als u als particuliere gebruiker een contactformulier op onze website invult kan het zijn dat u persoonlijke
gegevens bij ons achter laat.
Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor de medewerker(s) van De Uitstraling die uit hoofde van hun functie
belast zijn met de afwikkeling van uw verzoek dat u indient via dat contactformulier.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en
waarvan u dus weet dat u deze aan ons verstrekt.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden of deze ongevraagd bewerken of aanvullen voor andere
doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
U bezoekt onze website beroepshalve
U bezoekt de website als ondernemer of omdat u een bedrijf of organisatie vertegenwoordigt.
De gegevens die u aan ons heeft verstrekt als ‘zakelijk gebruiker’ kunnen in ons CRM- of klanteninformatiesysteem worden opgenomen. Deze gegevens die hierin worden vastgelegd zijn niet naar u als persoon te
herleiden en hebben een strikt zakelijk karakter. Enkel de medewerk(st)er(s) van De Uitstraling die uit hoofde van
hun functie contact hebben met de zakelijke markt, hebben toegang tot de deze gegevens. Het CRM-systeem is
geïnstalleerd in een besloten bedrijfsnetwerk met voldoende beveiligingslagen.
Cookies
Wanneer u onze website bezoekt worden er namens Uitgeverij De Uitstraling geen klein tekstbestanden of
cookies op uw computer geplaatst.
Wel maakt de website www.deuitstraling.nl gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie en rapportages die wij
via Google Analytics ontvangen zijn niet naar een persoon te herleiden.
Google kan de door haar verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. In het
Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik
wordt gemaakt van de producten en services van Google, waaronder Google Analytics.
[http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl].
Bewaartermijn gegevens
Onwillekeurig welke gegevens u via een contactformulier aan ons heeft verstrekt zullen alle verstrekte gegevens
van en door de natuurlijke rechtspersoon door ons binnen uiterlijk 6 kalendermaanden na afwikkeling, definitief
uit de administratie/systemen bij ons zijn verwijderd. U hoeft daar zelf geen actie voor te ondernemen.
Uitzondering hierop kan zijn als wet- of regelgeving van ons verlangt een langere bewaartermijn te hanteren of als
u direct of indirect medewerking hebt verleend aan 1 of meerdere publicaties in het huis-aan-huisblad dat door De
Uitstraling wordt uitgegeven. In dat laatste geval wordt/worden de betreffende edities na uiterlijk 6 maanden
gearchiveerd op een fysieke gegevensdrager als bijvoorbeeld een CD. Deze gegevensdragers zijn niet via een
bedrijfsnetwerk of internet benaderbaar.
Als u meer informatie wenst over het bovenstaande dan kunt u contact opnemen met
Uitgeverij De Uitstraling
Koestraat 45e
5688 AG Oirschot
privacy@deuitstraling.nl
0499-425525

