Privacy
verklaring

Privacy verklaring
Pagina 2 van 5

Wie zijn we?
ZUMMITT is een besloten vennootschap, gevestigd Golfpark 95, 8241 AC Lelystad [KvK: 71973818]
Website adres: www.zummitt.com, hierna “de website”. ZUMMITT neemt je privacy serieus. Lees het volgende
voor meer informatie over ons privacybeleid.
ZUMMITT hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de
website, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy verklaring, die kan worden gewijzigd of
aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wanneer verzamelt ZUMMITT (persoons)gegevens?
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige
contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij correspondentie of bij de aanvraag
van een offerte via het contactformulier op de website of anderszins en bij een bezoek aan onze website. Wij
verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt,
reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen
ZUMMITT verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens.
Deze gegevens worden verzameld en bijgehouden in een administratief system en worden gebruikt voor
correspondentie en facturatie.
Naast de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ZUMMITT, kan ZUMMITT aanvullende persoonsgegevens
verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website. We verzamelen gegevens over de
door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen
van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze
website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks)
op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.
Google Analytics/Traffic data (Automatisch gegenereerde informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met de website en zijn niet voldoende
om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres,
het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden
gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op de website te analyseren (meest en minst
bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.).
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. 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.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten.
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Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het
IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden
gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://
automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van
je reactie. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden
Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze
informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden
worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven
voorkeuren) om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IPadres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je
tijdens je volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je
niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van)
de website.
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een
cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in
te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in
op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat
geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies
bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig
en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart.
Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze
cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze
cookie is na een dag verlopen.
Contactformulieren
Bij het gebruik van de contactformulieren worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, adres, email-adres
en IP adres. Deze gegevens worden 30 dagen bewaard mits er geen samenwerking of andere relatie uit dit
contact ontstaat. Deze informatie zal niet worden gebruikt voor marketing doeleinden.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen,
berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze
andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je
interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account
hebt en ingelogd bent op die website.
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Links naar andere sites & Advertenties
De website bevat links waarmee je de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De
website heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat
op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij
raden je aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.
ZUMMITT is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de
website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De
informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van
de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden
ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Met wie we jouw data delen
Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om de website te gebruiken. Als we enige
persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige
wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op
deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten
modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun
gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder
moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook
bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand
van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook
verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
Je kunt contact met ons opnemen via leden@zummitt.com om van je rechten gebruik te maken.
Mocht je het idee hebben dat ZUMMITT niet in overeenstemming met de privacywet handelt dan heb je het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Informatie op www.zummitt.com
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt
je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als
gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen
waarvan het copyright bij jou ligt, verzoeken wij jou dit te melden aan de webmaster.
Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen met de
webmaster (leden@zummitt.com). Wij stellen jouw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw
bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Wijzigingen
ZUMMITT behoudt zich het recht om alle content van deze website inclusief deze disclaimer, te allen tijde te
wijzigen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van de website
op deze pagina.

