Privacybeleid Icologiq
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Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
Icologiq B.V. verwerkt persoonsgegevens van u omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u zelf
persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die we
van u verwerken:
-
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Voornaam en achternaam
Telefoonnummer
E-mail adres
Locatie gegevens
Informatie over uw activiteiten op onze website
IP adres
Internetbrowser en apparaat type

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken
Onze website en / of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder
toestemming van de ouders. Als je ervan overtuigd bent dat we persoonlijke informatie over een
minderjarige zonder deze toestemming verzameld hebben, neem dan contact met ons op via
info@icologiq.com. We zullen deze informatie dan verwijderen.
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Waarom we gegevens nodig hebben
Icologiq B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder
- Informeren over veranderingen in onze diensten en producten
- Icologiq B.V. analyseert uw gedrag op de website om onze website te verbeteren en om ons
assortiment van producten en diensten aan te passen aan uw voorkeuren
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Hoelang we gegevens opslaan
Icologiq B.V. slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te
bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. We houden ons aan de wettelijke opslagperiode.
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Delen met anderen
Icologiq B.V. verstrekt uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons akkoord
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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Bezoek aan de website in kaart brengen
Icologiq B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat is opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone wanneer u deze website voor het
eerst bezoekt. Icologiq B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website op de juiste manier werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden. We
kunnen onze website hiermee ook optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die bij houden van uw
surfgedrag, zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor
deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt
u ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.
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Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek om toegang correctie of verwijdering verzenden naar info@icologiq.com. Om ervoor te zorgen dat
het verzoek om toegang is ingediend door u, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen
met het verzoek. Wij vragen u om het volgende te doen: maak je pasfoto en burgerservicenummer (BSN)
zwart in de kopie. Dit is om je te privacy te beschermen. Icologiq B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier weken op uw verzoek reageren.
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Beveiliging
Icologiq B.V. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt gepaste maatregelen om
misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te
voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen zijn voor
misbruik, neem dan contact met ons op via info@icologiq.com.
<Einde document>

Document nummer ICO-INF-10061 versie 2 datum vrijgave 29 oktober 2018

