Privacy Statement van ICTaurus BV:
“We zullen altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan“

We vinden het bij ICTaurus zeer belangrijk dat er goed
met uw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we
hier uit waarom en welke gegevens we verzamelen.

Privacy by design: wij houden bij het
ontwerpen van diensten rekening met
de bescherming van privacygevoelige
informatie.

We zullen altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.
Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven.
Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo
voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met uw gegevens. We
bewaren gegevens niet langer dan nodig.
Welke gegevens verzamelen we en waarom?
We verzamelen persoonsgegevens van prospects en klanten. We doen dit zodat we u ten dienste
kunnen zijn en correct met u kunnen communiceren.
Een of meerdere gegevens kunnen we van u bijhouden:
 Uw voorletters, voor- en achternaam
Privacy by default: wij verwerken
 Uw functie
alleen die persoonsgegevens die
 Uw organisatienaam en eventueel de afdeling
noodzakelijk zijn voor het specifieke
 Adresgegevens
doel.
 Telefoonnummers
 E-mail- en eventueel social media adressen en uw website adres.
Wat houden we bij via onze website?
Welke cookies gebruiken we en waarvoor gebruiken we die?
Cookies kunt u uitschakelen, maar dan kan het zijn dat u niet de optimale weergave van de website
krijgt. We gebruiken verschillende cookies, hieronder de lijst met een kleine uitleg over de reden
waarom we ze gebruiken:
 Google Analytics, om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten
daarop kunnen aanpassen.
 Cookies van Facebook, Twitter en Google om social media integratie op onze websites
mogelijk te maken en om Youtube filmpjes te tonen.
Wilt u iets aanpassen of heeft u een vraag?
Als u vragen heeft over de gegevens die ICTaurus BV verzamelt, of hoe wij deze gebruiken, neem dan
gerust contact met ons op. Dat kan met onze FG (Functionaris Gegevensbescherming) bereikbaar via
fg@ictaurus.nl.

