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PRIVACYVERKLARING
Hier kun je lezen hoe we bij Een Ander Bureau – Wilhelminastraat 59, 2011 VL Haarlem,  
KVK AMSTERDAM 51844079- omgaan met je persoonsgegevens.

In principe hebben we het alleen over contactgegevens, zoals je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.  
Het zijn gegevens waarover wij beschikken omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je die zelf aan  
ons verstrekt hebt. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om contact met je op te nemen en je (op jouw verzoek) 
te informeren over wat we voor je kunnen betekenen. Daarnaast kunnen ze gebruikt worden voor betalingen,  
om onze (online) dienstverlening beter af te stemmen op jouw voorkeuren/behoefte. We zullen je gegevens ook  
alleen delen met derden als dat nodig is voor de uitvoering met onze overeenkomst met jou of omdat wettelijke 
instanties daarom vragen. Uiteraard zullen we je gegevens nooit delen voor commerciële doeleinden zonder je  
toestemming.

JONGER DAN 16 JAAR
We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  
We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij,  
zonder officiele toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan  
contact met ons op via maartje.vanniedek@eenanderbureau.nl, dan verwijderen wij die info.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN.
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken  
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat  
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed 
te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden 
zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je  
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN
We zorgen ervoor dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd zodat ze zijn beschermd tegen ongeautoriseerd  
gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. We bewaren je gegevens uitsluitend 
voor de hierboven aangegeven doelen en niet langer dan daarvoor noodzakelijk. Of voor zover dit noodzakelijk is 
voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.  
Heb je het idee dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact 
op met maartje.vanniedek@eenanderbureau.nl

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Wil je je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, laat ons dat dan weten: maartje.vanniedek@eenanderbureau.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek inderdaad van jou komt, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee 
te sturen. Maak dan wel je paspoortnummer en Burger Service Nummer (BSN) zwart. We zullen binnen 4 weken aan 
je verzoek voldoen. 

DATALEK
Mocht er zich een datalek voordoen, dan zullen we je hier zo snel mogelijk (binnen 24 uur) over informeren. 

VRAGEN?
We nemen je privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus.  
Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op: maartje.vanniedek@eenanderbureau.nl


