Privacybeleid M2M Architectuur
Toepasselijkheid
In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze
worden gebruikt. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en handhaven daarom de
grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier
worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV),
wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daarin worden gesteld.

Gebruik van onze diensten en communicatie
Wanneer U bijvoorbeeld e-mail- of andere berichten naar ons verzendt of wanneer u zich aanmeldt
voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens
worden gebruikt om uw berichten te beantwoorden of om de dienst uit te kunnen voeren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van M2M Architectuur of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.

Overzicht persoonsgegevens
Onderstaande persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mail adres

Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven
genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd
belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op
ons rust. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke
toestemming.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internet browser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige
functies en services niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Persoonlijke informatie
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of
uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen.

.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als er vragen zijn over dit privacybeleid of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

M2M Architectuur
Doornboomstraat 36
5091 CB Middelbeers
tel. 013-5141594
e-mail: info@m2marchitectuur.nl

