Organisatie- en Projectondersteuning

Privacy- en Cookiesbeleid van Clip & Klaar
Algemeen
Clip & Klaar, gevestigd aan Capellebosdreef 25, 5262 ND, Vught, respecteert uw privacy als gebruiker
van deze website. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Clip & Klaar houdt
zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
Wij vragen u zich wel te realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het internet
niet kan worden gegarandeerd.
Persoonsgegevens
Clip & Klaar verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het
invullen en versturen van het contactformulier of het verzenden van een e-mail. Door het
verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u Clip & Klaar toestemming uw persoonsgegevens op te
slaan in een centraal bestand van Clip & Klaar dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen.
Doeleinden verwerking
Clip & Klaar verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend:
- om te kunnen reageren op vragen en opmerkingen in het contactformulier;
- om contact met u te kunnen opnemen;
- voor het registeren en bevestigen van de opdracht en de facturatie.
Clip & Klaar kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond
van wet- en regelgeving. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor
zover u Clip & Klaar daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan
blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Clip & Klaar stelt.
Cookies
Clip & Klaar gebruikt cookies om de website en de diensten beter af te stemmen op uw wensen en
voorkeuren. Tijdens het gebruik van deze website kan Clip & Klaar met name via het gebruik van
cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat
door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Deze cookies worden
gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Clip & Klaar wijst u erop dat in
het geval u cookies uitschakelt u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen
benutten.
Statistieken met Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De
zo verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Lees het privacybeleid van Google
voor meer informatie, en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Social media
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u
via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over hun
privacybeleid vindt u op de websites van Facebook en LinkedIn.
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
Clip & Klaar verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming,
tenzij Clip & Klaar daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak. Wij gebruiken uw gegevens evenmin om bij te houden welke advertenties interessant voor
u zijn of om advertenties te laten aansluiten bij uw interesses.
Op basis van de WBP heeft u recht op inzage, correctie of verwijdering van de op u betrekking
hebbende persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Clip & Klaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit
betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@clipklaar.nl Clip & Klaar wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Toepasselijk recht
Op deze website, de algemene voorwaarden, de disclaimer en de privacyverklaring is Nederlands
recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze website
en/of de algemene voorwaarden, de disclaimer en de privacyverklaring worden bij uitsluiting berecht
door de bevoegde rechter in Nederland. Clip & Klaar behoudt zich het recht voor deze
privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.
Contactgegevens:
http://clipklaar.nl
Clip & Klaar
Capellebosdreef 25, 5262 ND, Vught
Contactpersoon:
-

Carlette van Velzen, tel. +31 6 50 29 80 63, E-mail carlette@clipklaar.nl (KvK 17152708) of
Jolanda Verhoof, tel. +31 6 17 16 04 28, E-mail Jolanda@clipklaar.nl (KvK 17127317)

