Privacyverklaring
Inleidende bepalingen
Hier treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze
privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Utrecht aan de Jacob van der Borchstraat 52 (3515XG),
staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58482857 en
draagt de naam Psytec. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@veiligbeeldbellen.nl.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de
persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens
worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft
Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de
persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20-03-2020.

Informatie over de verwerkingen
Verantwoordelijke verwerkt voor de website Veiligbeeldbellen.nl geen persoonsgegevens.

Cookies
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door
een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke
bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht
bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.
Verantwoordelijke gebruikt cookies (Google Analytics) om informatie te verzamelen en om de
bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede
gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Verantwoordelijke staat Google niet toe de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze
privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden
beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een
andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is
op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de
privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun
privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan
info@veiligbeeldbellen.nl.

