Privacy Statement Velites
Velites is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een
onmisbaar aspect is van de privacywetgeving. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze
verklaring lezen wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Velites is
vanzelfsprekend in overeenstemming met de AVG.
Artikel 1: Doeleinden
1.1 Velites verkoopt uw gegevens niet door. Persoonsgegevens worden niet openbaar
gemaakt of aan derden verstrekt.
1.2 Op de website van Velites wordt gebruikt van een aantal diensten en plugins van derden
om deze zo klantvriendelijk en functioneel mogelijk te maken.
1.3 Velites houdt in het kader van de optimalisering van de website alsmede ten behoeve
van marketingactiviteiten algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers via
diensten en plugins van derden.
1.4 Klantengegevens kunnen ook worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden.
Voorbeelden hiervan zijn het uitsturen van nieuwsbrieven of het communiceren met
klanten over nieuwe producten en diensten.
Artikel 2: Diensten en plugins
2.1 Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een
cookie is een klein bestand dat door de browser op de harde schijf van de computer
wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar deze website
worden teruggestuurd wanneer je de website opnieuw bezoekt. U kunt cookies
uitschakelen en/of verwijderen via uw browserinstellingen.
2.2 Google Analytics wordt gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website van Velites
gebruiken. Google Analytics wordt in de light-versie gebruikt, hetgeen wil zeggen dat er
een verwerkersovereenkomst met Google is afgesloten, IP-adressen worden
geanonimiseerd en het delen van gegevens met Google uit is gezet. De gegevens
worden voor een periode van maximaal 14 maanden bewaard.
2.3 Voor personen die zich hebben opgegeven voor de nieuwsbrief, deze nieuwsbrief wordt
verzonden vanaf de servers waar ook de website op staat. Je ontvangt alleen een
nieuwsbrief als je je hier expliciet voor hebt opgegeven.
Artikel 3: Beveiligingsniveau
3.1 Velites maakt gebruik van een SSL-certificaat, waarbij de verbinding tussen de server en
bezoeker wordt gecodeerd om beveiligingsrisico’s op te vangen.
Artikel 4: Recht van betrokkenen
4.1 Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u schriftelijk een verzoek doen om
uw persoonsgegevens in te zien.
4.2 Indien bovenstaand overzicht feitelijke onjuistheden bevat kunt u ons schriftelijk
verzoeken uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Artikel 5: Aanpassen statement
5.1 Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op de website (www.velites.nl) worden gepubliceerd.
Mocht u vragen en verzoeken hebben rond de verwerking van uw persoonsgegevens door
Velites dan kunt u zich richt tot: Velites, mevr. F.M. Harte, Vriezekoop 17, 2451 CP
Leimuiden, info@velites.nl.
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