Privacyverklaring V.O.F. VANTOS
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en we zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Vantos respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets
over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan
de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Vantos verwerkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vantos, U dient zich ervan bewust te zijn dat
Vantos niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:
Gebruik van onze diensten:
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vantos of die van een derde partij
waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Communicatie:
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vantos of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.
Vantos bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de
hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en
regelgeving is vereist.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Vantos deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.
Daarnaast kan Vantos persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder
of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting
bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Vantos uw persoonsgegevens verwerkt, wordt
een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving
van de AVG. Door Vantos ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke
diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf
verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens:
Vantos hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt,
rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Omdat Vantos gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier en
een administratie- en belastingadviesburo, heeft Vantos in het kader van de bescherming van
persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastgelegd over afdoende
beveiligingsmaatregelen.

Gebruik social media:
Op de website van Vantos kunnen knoppen zijn (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen
om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden,
zoals LinkedIn en Facebook. Vantos houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor
de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media
is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het
raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies:
Om het gebruiksgemak van de website van Vantos te vergroten en voor onderzoek om zo een
beter inzicht te krijgen in het zoekgedrag op onze website verzamelen wij zogenaamde ‘cookies’,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Vantos op bijvoorbeeld
uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Het betreft Functionele, Analytische en Tracking
cookies. U kunt het gebruik van deze laatste 2 cookies op elk gewenst moment weigeren.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vantos of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over
de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten:
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden:
We 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.

Derden:
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.
Vantos maakt gebruik van Google Analytics, een website analyse service die wordt aangeboden door
Google Inc., om het zoekgedrag van de gebruikers op onze website bij te houden. Google
Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om
deze gegevens te analyseren. Om te voorkomen dat Google Inc. uw IP-adres opslaat, hebben wij het
laatste octet van elk IP-adres gemaskeerd. Dat wil zeggen dat de laatste 3 cijfers van uw IP-adres
niet zichtbaar zijn. Daarnaast is de mogelijkheid om gegevens te delen met Google Inc.
voor advertentiedoeleinden uitgezet. Verder maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met de Google Analytics-cookies.

Veranderingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens:
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen / uitschrijven communicatie:
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons
opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen, feedback en Privacy rechten van betrokkenen:
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering
van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen
via onderstaande contactgegevens.
U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich
omstandigheden voordoen waarbij Vantos aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige
uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: info@vantos.nl
Vantos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Bij het indienen van het verzoek kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, zodat we
er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is ingediend en wij uw persoonsgegevens niet aan de
verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.
Vantos heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de
website van Vantos gepubliceerd.
Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.vantos.nl

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
V.O.F. VANTOS
Rafaëlweg 40
6114 BZ Susteren (NL)
Telefoon: 0475 470 888
E-mail: info@vantos.nl
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