Privacyverklaring

Een (klant)relatie met u is gebaseerd op vertrouwen. Meer! Arnhem B.V. (hierna: Meer!)
garanderen dan ook dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. In deze
privacyverklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u met ons een
overeenkomst tot dienstverlening heeft, onze website gebruikt of wanneer u deze
persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat wij uw persoonsgegevens:
•
•
•

alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, tenzij u hiervoor uw
specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze
diensten of activiteiten (zie punt 6. Derden);
zorgvuldig beveiligen.

Meer uitgebreide informatie over hoe Meer! omgaat met uw persoonsgegevens is opgenomen
in het document Het privacybeleid van Meer!
Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Meer! en de website van
Meer!. Meer! is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op
onze websites worden genoemd.

1. Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze overeenkomst tot dienstverlening met
u te kunnen uitvoeren. Meer! zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk
is voor de uitvoering van onze dienstverlening. De bewaartermijnen die wij hierbij hanteren zijn
afhankelijk van het doel van de verwerking en de wettelijke bepalingen.
2. Communicatie
Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt via e-mail of andere berichten, bijvoorbeeld via
deze website, gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel.
3. Gebruik van onze website
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in
zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip,
browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij
herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden gedurende maximaal
2 weken bewaard.
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Indien u via deze website informatie aanvraagt of indien u solliciteert op vacatures, vragen wij
naar uw naam, adres en enkele aanvullende persoonsgegevens. U verstrekt deze gegevens op
eigen initiatief. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts
toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie. Verkregen
gegevens worden door ons in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. Meer! bewaart uw
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina's van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze
website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te
laten werken. Daarnaast gebruiken wij Google Analytics-cookies om bij te houden hoeveel
unieke bezoekers op de website komen en welke onderwerpen vaak worden gelezen.
Deze informatie wordt door ons niet gebruikt voor andere doeleinden. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij
mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten of te delen met derden. Daarnaast wordt het laatste
octet van het IP-adres gemaskeerd, zodat de informatie niet naar u persoonlijk te herleiden is.
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analyticscookies.
4. Beveiliging
Meer! heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u
verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens
worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde
datacentra waar Meer! gebruik van maakt verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens
worden afgeschermd van zoekmachines. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen wij ook
contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze
diensten en activiteiten.
5. Uw rechten
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze
gegevensbestanden zijn opgeslagen. Tevens heeft u het recht ons te verzoeken uw
persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen
zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Meer informatie over uw rechten leest u in het
document Het privacybeleid van Meer!
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6. Derden
Wij maken bij de uitvoering van onze diensten gebruik van de diensten van derden. Indien deze
derden daarbij toegang moeten hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen
om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de
beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Meer! uw persoonsgegevens aan
derden.
Daarnaast zal Meer! uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming doorgeven aan een
derde voor verdere verwerking, behalve als daaraan een wettelijke verplichting ten grondslag
ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD, de AFM
of organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben.
7. Contactgegevens
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor
Meer! verantwoordelijk is.
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring of ons privacybeleid zijn beantwoord,
wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten
heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u
vriendelijk contact met ons op te nemen.
Contactgegevens e-mail: privacy@ditismeer.nl
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