Aideon Internet Communicatie (AIC), gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34140847 (hierna genoemd: het bedrijf), is
verantwoordelijk voor deze website. Hieronder vindt u informatie over het gebruik van
cookies op onze website en over de wijze waarop wij privacy waarborgen.
Cookieverklaring
De website van het bedrijf maakt gebruikt cookies van Google Analytics. Het bedrijf heeft
hiertoe en bewerkersovereenkomst met Google Inc. gesloten. Het laatste octet van het IPadres van de websitebezoekers is door het bedrijf gemaskeerd en de optie ‘gegevens delen’
is uitgezet. Bovendien maakt het bedrijf geen gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met de Google Analytics-cookies. Nu de inzet van cookies op deze wijze beperkt
is hoeven bezoekers van de website geen toestemming voor het plaatsen van cookies te
geven.
Gegevensverwerking en privacy
Bij bezoek aan deze website kan het bedrijf gegevens van u verwerken via een emailformulier dat u heeft ingevuld. Bij het verzenden van deze gegevens via het internet
maakt het bedrijf gebruik van een beveiligde internetverbinding (SSL). Het bedrijf waarborgt
en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming
persoonsgegevens. Voor meer informatie: zie de Verwerkersverklaring van het bedrijf.
Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals
uiteengezet in bovengenoemde wet en regeling.
Het bedrijf gebruikt de verzamelde gegevens slechts in de volgende gevallen:
•

Als u een offerteaanvraag doet, heeft het bedrijf uw naam nodig om u te bereiken en een
e-mailadres nodig om deze te verzenden.

•

Als u een opdracht geeft, heeft het bedrijf uw naam, e-mailadres, factuuradres en
betaalgegevens nodig om uw opdracht uit te voeren en u van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.

•

Gegevens over het gebruik van de site van het bedrijf en de feedback die het bedrijf krijgt
van bezoekers helpen het bedrijf om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren (zie:
de Cookieverklaring hierboven).

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via een door het
bedrijf onderhouden website door middel van links kunnen worden bezocht.
Uw privacy-rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw
persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over dit
Privacy Statement, dan kunt u een e-mail zenden aan info@aideon.nl.
Wijziging Privacy Statement
Het Privacy Statement kan door het bedrijf worden gewijzigd. Wijziging wordt gepubliceerd
op deze website. De huidige privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 april 2018.

