WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT?
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. In dit privacy statement lees je welke gegevens we verwerken en leggen we zoveel
mogelijk uit waarom we dat doen.

Goed om te weten:
Dit privacy statement heeft alleen betrekking op de diensten van Catent Wij zijn niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties.
We werken altijd volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Vragen en misbruik melden?
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons op via https://www.catent.nl/contact/.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ MOGELIJK VERWERKEN
We verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij op deze site mogelijk verwerken zijn:
•
•
•

IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact. Dit geldt
alleen als we dit vragen en je het zelf aan ons doorgeeft. Je kunt hierbij denk aan:
•
•
•
•
•
•

Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mails die je stuurt (rechtstreeks of via een contactformulier) worden bewaard in ons emailprogramma.

DOELEINDEN
Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn beschreven, tenzij jij
zelf actief toestemming hebt gegeven dat we jouw gegevens gebruiken voor andere doeleinden. Wij
gebruiken jouw gegevens bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•
•
•
•

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief,
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren,
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
Om goederen en diensten bij je af te leveren,
Om jouw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren,
Om jouw surfgedrag over verschillende websites te meten, waarmee wij onze producten en
diensten beter kunnen afstemmen op jouw behoefte,
Voor het afhandelen van jouw betaling.

BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
We delen jouw gegevens niet met derden als dat niet nodig is. Als het voor het voltooien van een
opdracht wel nodig is dat jouw gegevens worden gedeeld met een derde partij, dan sluiten wij vooraf
een bewerkersovereenkomst met die partij. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken
die jouw surfgedrag bijhouden, bijvoorbeeld zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden.
Als je niet wilt dat we cookies gebruiken, dan kun je je internetbrowser zo instellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen. Hoe dat moet is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een bestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar https://www.catent.nl/contact/.

CONTACTGEGEVENS
Heb je vragen of opmerkingen? Neem vooral contact met ons op.
Catent
Postadres
Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
Bezoekadres
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle
KvK: 41025409
ANBI: 804859413
Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door Catapult creëert in Hellendoorn

