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Je privacy is voor Bureau OpMerkzaam van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website bureauopmerkzaam.nl doen met
informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met
Bureau OpMerkzaam.
Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen
opslaan. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor
social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over je
gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners
kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze
hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies.
Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser
het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan
niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen – onder andere Google, Youtube,
Twitter, LinkedIn en Facebook - hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.
Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun
privacyverklaringen.
Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel
van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van
deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring
van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te leren wat
zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze
verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en
door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes
en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking
van eventuele persoonsgegevens.
Embedded content
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en
op de website van Bureau OpMerkzaam wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slidesharepresentaties, YouTube-video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken
deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun
je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle
over.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren
we onze website. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te
weten te komen. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, NAWgegevens, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dit doen wij op basis
van je toestemming. Wij bewaren deze informatie 14 maanden. Uiteraard zullen wij je privacy te
allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over
wat zij mogen bijhouden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet
anonimiseren. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in
de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook
het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wil je niet dat je klikgedrag wordt
bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit
voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze
website. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.
Contactformulier, eMail en Nieuwsbrief
Met het contactformulier en via email kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, NAW-gegevens en alle overige persoonlijke
informatie die je zelf met ons deelt. Dit hebben wij nodig om telefonisch of schriftelijk contact
met je op te kunnen nemen om je aanvraag te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie
totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen
we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Daarnaast kunnen we je
persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten
overeenkomst van opdracht, die doorgaans bestaat uit marketing- en/of communicatiegerichte
dienstverlening.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze
producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief
bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst
van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat je het abonnement hebt
opgezegd.

Reclame
Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen
wij:
• Per e-mail
• Via social media
Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.
Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.
Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website bureauopmerkzaam.nl om te achterhalen op welke plek je
bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen
wij deze informatie. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je
telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software
(zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij
ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan
gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best
doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• Het laten corrigeren van fouten
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• Intrekken van toestemming
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen voorbehouden Cookieverklaring
Bureau OpMerkzaam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan
deze Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende
Cookieverklaring op de hoogte bent. Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18
mei 2018.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”
Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Bureau OpMerkzaam
Duinmeer 9
3994 HL Houten
patrick@bureauopmerkzaam.nl
030-6381734

