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Privacy beleid
Privacy vinden wij erg belangrijk. We doen ons best om daar op een goede manier mee
om te gaan. In dit document kun je lezen op welke manier wij omgaan met de verzamelde
gegevens van gebruikers van de website Bos Management Support.
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.
Wat verzamelen we
Je kunt de website anoniem bezoeken. We maken gebruik van Google Analytics web
statistieken en verzamelen daarmee gegevens met betrekking tot de bezoekers van onze
website, waaronder browser type, bezochte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen we
je niet identificeren. Er worden ook IP adressen verzameld, maar ook met deze informatie
kunnen we je niet identificeren. Het enige dat is af te leiden uit het IP adres is je
internetprovider of bedrijfsnetwerk.
Bos Management Support slaat persoonsgegevens op als je je naam, e-mailadres en
telefoonnummer hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie. Vraag je een offerte
aan of word je klant dan worden je naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke
klanten wordt het KvK nummer gecontroleerd.
Doel en termijn
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals
het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens worden
niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, tenzij we daartoe op grond van de wet
verplicht worden. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is om het verzoek om
informatie of een aangevraagde dienst af te ronden.
Inzage
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. De
gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele
personen herleidbaar.
Links
Op de website zijn links naar websites van derden opgenomen. Als je deze websites
bezoekt is het privacy beleid van de betreffende website van toepassing.

Aanpassingen
We behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Dat maken we dan
bekend op onze website. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van deze website
zal het aangepaste privacy beleid op dit gebruik van toepassing zijn.
Vragen
Neem contact op met zmbos@bosmanagementsupport.nl als je vragen of suggesties hebt
met betrekking tot de privacy of als je de aan ons verstrekte persoonsgegevens wilt
aanpassen.

