ID310 doet er alles aan om de privacy van onze klanten en online bezoekers te waarborgen en gaat zorgvuldig
om met persoonsgegevens. In deze privacy policy geven we informatie over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens die men online afgeeft door te kijken op onze website of door het contactformulier in te
vullen.
ID310 ontvangt persoonsgegevens van online bezoekers wanneer zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat zij
deze gegevens zelf aan ons hebben verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij,
afhankelijk van het gedrag van de bezoeker op de website, verwerken:
–

Voor- en/of achternaam

–

Bedrijfsnaam

–

Telefoonnummer

–

E-mailadres

–

IP-adres

–

Gegevens over de activiteiten op onze website

Doeleinden
ID310 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
–

Wanneer je ons contactformulier invult, gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We gebruiken ze
enkel om je te bellen of te mailen.

–

We gebruiken cookies om onze websites te verbeteren en beter in te spelen op de wensen van onze
bezoekers. We vragen je toestemming om jouw cookies te mogen opslaan. Je kunt deze toestemming op elk
moment terugnemen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de
site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt
cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site
gebruikt. Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere
(bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert.
Maatregelen
ID310 neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van persoonsgegevens
gewaarborgd is. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. ID310 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens 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 door ID310 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander,
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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 info@ID310.nl. ID310 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Contact
Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je vragen hebt of contact met ons
wenst, dan kan dit via het volgende e-mailadres: info@ID310.nl. Als je meer wilt lezen over hoe wij omgaan met de
persoonsgegevens van onze klanten, lees dan onze Algemene voorwaarden. Je vindt deze in de footer van onze
website.
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