PRIVACYBELEID M.B.T. DE SIJTSMA BEWIND WEBSITE
INTRODUCTIE
PNR Holding BV h.o.d.n. Sijtsma Bewind ("Sijtsma Bewind") respecteert uw privacy en zal deze
beschermen door naleving van dit website privacybeleid ("beleid"). Handhaving van de bescherming
van de informatie die aan onze zorg is toevertrouwd door onze cliënten is van het allergrootste
belang voor Sijtsma Bewind.
Dit beleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen vragen of die u kunt verstrekken
wanneer u onze website www.sijtsmabewind.nl ("Website") bezoekt, alsmede onze werkwijze voor
het verzamelen, gebruiken, beschermen en openbaarmaking van die informatie.
Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen:
 Op onze Website.
 In de e-mail, tekst en andere elektronische berichten tussen u en onze Website.
Dit beleid geeft een overzicht van ons beleid en de praktijken met betrekking tot uw gegevens en hoe
wij die zullen behandelen. Als u niet akkoord met ons beleid en praktijken gaat, moet u onze Website
niet gebruiken. Door de toegang tot of gebruik van onze Website, gaat u akkoord met dit beleid. Dit
beleid kan van tijd tot tijd veranderen (Zie wijzigingen in onze Privacy Beleid sectie hieronder). Door
gebruik te blijven maken van onze Website nadat wij wijzigingen hebben doorgevoerd wordt u
geacht deze wijzigingen aanvaard te hebben, dus controleer het beleid regelmatig voor updates..

DE PRIVACYRECHTEN IN NEDERLAND
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens staat Sijtsma Bewind geregistreerd bij de Autoriteit
Persoonsgegevens die controleert of wij ons aan de wet houden.

GEGEVENSBEVEILIGING
We hebben maatregelen ter beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen verlies en tegen
ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle informatie die u ons verstrekt
wordt opgeslagen op onze beveiligde server achter een zgn. firewall.
De veiligheid en de beveiliging van uw gegevens is ook afhankelijk van uzelf. Wij hebben u een
gebruikersnaam en wachtwoord gegeven (of u hebt deze gekozen) voor toegang tot de niet
openbare en beveiligde delen van onze Website. U bent verantwoordelijk om de gebruikersnaam en
dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. Wachtwoorden geregistreerd bij onze Website zijn
gecodeerd om bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te
waarborgen. Wij vragen u om uw wachtwoord niet te delen met derden. Wij verzoeken u voorzichtig

zijn met het geven van informatie in de openbare ruimtes van onze Website. De informatie die u in
de openbare ruimtes deelt kan worden bekeken door elke gebruiker van onze Website.
De overdracht van informatie via het internet is helaas nooit volledig veilig. Hoewel we ons best doen
om uw persoonlijke informatie te beschermen, garanderen we niet de veiligheid van uw persoonlijke
gegevens die is doorgegeven aan of via onze Website. Elke overdracht van persoonlijke informatie is
op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor omzeiling van enige privacyinstellingen of
beveiligingsmaatregelen opgenomen op onze Website.

INFORMATIE DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN DE WIJZE WAAROP WIJ DIE VERZAMELEN
Wij verzamelen verschillende soorten informatie van en over de gebruikers van onze Website, met
inbegrip van informatie:
 waardoor u kan persoonlijk geïdentificeerd worden, met inbegrip van uw naam, postadres, emailadres of telefoonnummer ("persoonlijke gegevens");
 die u niet individueel kan identificeren, zoals leeftijd, geslacht, datum van geboorte; etc
 over uw internetverbinding, de apparatuur waarmee u toegang tot onze Website krijgt en de
gebruikersgegevens.
We verzamelen deze informatie:
 Rechtstreeks van u wanneer u het aan ons verstrekt.
 Automatisch terwijl u door de Website navigeert.
Automatisch verzamelde informatie bevat details van gebruik, IP-adressen.
Wij verzamelen geen informatie via cookies en andere technologieën.
INFORMATIE DIE U AAN ONS VERSTREKT
Wij verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt op of via onze Website, met inbegrip van:
 het posten van berichten of het aanvragen van verdere diensten.
 kopieën van uw correspondentie (met inbegrip van e-mailadressen), als u ons contacteert.
 uw zoekopdrachten op onze Website.
 er kunnen in de toekomst mogelijk functies worden ontwikkeld die leiden de verzameling van
extra nieuwe informatie.
Hoewel wij de toegang tot bepaalde pagina's beperken, en u bepaalde privacyinstellingen voor
dergelijke informatie bij het inloggen kunt instellen, dient u zich ervan bewust te zijn dat
veiligheidsmaatregelen nooit volmaakt of ondoordringbaar zijn. Bovendien kunnen wij geen controle
hebben over de acties van andere gebruikers van de Website met wie u uw cliëntspecifieke
informatie deelt.

DETAILS VAN GEBRUIK, IP-ADRESSEN, EN TECHNOLOGIEËN
Als u navigeert op onze Website, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over uw
apparatuur en browseracties, met inbegrip van:


Details van uw bezoek aan onze Website, met inbegrip van navigatiegegevens,
locatiegegevens, logboeken en andere communicatiegegevens en de middelen die u
toegang geven tot en gebruikt op onze Website.



Informatie over uw computer en internet verbinding, met inbegrip van uw IP-adres,
besturingssysteem en browsertype.



De informatie die wij verzamelen is anoniem. Het is samengevoegd in statistische gegevens
en helpt ons onze Website te verbeteren en om een betere en persoonlijker service zodat
wij:
o

uw zoekopdrachten kunnen versnellen.

o

u herkennen wanneer u naar onze Website terugkeert.

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie automatisch, maar we kunnen deze informatie aan
persoonlijke informatie over u die we verzamelen uit andere bronnen of u aan ons verstrekt binden.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN
We gebruiken informatie die wij over u verzamelen of die u verstrekt, inclusief eventuele
persoonlijke gegevens om:


onze Website en zijn inhoud aan u te presenteren.



u te voorzien van informatie of diensten die u bij ons opvraagt.



te voldoen aan onze bedrijfsdoeleinden, waaronder:
o

het voldoen aan de verplichtingen jegens de Rechtbank

o

de financiële verwerking van uw banktransacties

o

de communicatie van boodschappen aan u

o

het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen


ter vervulling van onze verplichtingen en onze rechten die voortvloeien uit
contracten aangegaan tussen u en ons, met inbegrip van facturering en
incasso.



om u te informeren over wijzigingen in onze Website of diensten die wij
aanbieden of verstrekken.



zodat u de interactieve functies op onze Website kunt gebruiken.



Voor het opslaan van informatie over uw voorkeuren, zodat we onze
Website volgens uw individuele belangen kunnen aanpassen.



Op een andere manier kunnen we beschrijven wanneer u de gegevens
opgeven.



voor enig ander doel wanneer u informatie met ons deelt met uw
toestemming.

We kunnen uw informatie ook gebruiken om contact met u over onze eigen diensten die voor u van
belang kunnen zijn. Sijtsma Bewind bevestigt hierbij dat zij geen informatie zal verkopen of
anderszins ter beschikking zal stellen aan derden zonder uw voorafgaande goedkeuring.

VRIJGEVEN VAN UW INFORMATIE
Wij kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers, en gegevens die niet te identificeren
zijn, zonder enige beperking vrijgeven.
Wij kunnen persoonlijke informatie die wij verzamelen of die u ons aanbiedt zoals beschreven in dit
beleid vrijgeven:


aan overheidsinstanties, serviceproviders en andere derde partijen die we gebruiken ter
ondersteuning van ons bedrijf en die contractueel gehouden zijn aan de verplichting om
persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze slechts gebruiken voor de
doeleinden waarvoor we hen de informatie verschaffen.



om het doel waarvoor u de informatie verstrekt te vervullen.



voor enig ander doel waarvoor u de gegevens verstrekt.



enkel met uw toestemming.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook verstrekken:


om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of wettelijk proces.



als we geloven dat openbaarmaking nodig of wenselijk is om de bescherming van de rechten,
eigendommen of veiligheid van Sijtsma Bewind te waarborgen. Dit omvat het uitwisselen van
informatie met andere bedrijven en organisaties ten behoeve van de bescherming tegen
fraude.

KEUZES OVER HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN
Wij streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan
ons verstrekt. We hebt mechanismen om u te voorzien van de volgende controle over uw gegevens:


voor het registreren van technologische informatie. U kunt uw browser instellen om alle
cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als u
uitschakelen of weigeren van cookies, houdt er dan rekening mee dat sommige delen van
deze site mogelijk onbereikbaar zijn of niet naar behoren functioneren.

TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW INFORMATIE
U kunt uw persoonlijke gegevens controleren door in te loggen op onze Website.
U kunt ons ook een mail sturen naar info@sijtsmabewind.nl om toegang te vragen tot alle
persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, of deze aan te passen of te verwijderen.

Wij kunnen alle persoonlijke informatie van u enkel verwijderen door uw gebruikersaccount te
verwijderen. Wij kunnen niet voldoen aan een verzoek om informatie te veranderen als we
vermoeden dat de verandering in strijd zal zijn met de wet of wettelijk verplichtingen of er toe leiden
dat de informatie onjuist is.
Ook als u uw persoonlijke informatie van de Website verwijdert, kunnen kopieën van uw persoonlijke
informatie zichtbaar blijven in de cache en gearchiveerde pagina's.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Sijtsma Bewind kan delen van dit beleid op elk gewenst moment wijzigen, toevoegen of verwijderen
die dan onmiddellijk na plaatsing op deze pagina van kracht wordt. De datum waarop het beleid voor
het laatst is herzien wordt getoond aan de onderkant van deze pagina. Het is uw
verantwoordelijkheid om dit beleid regelmatig te raadplegen voor wijzigingen. Door het blijven
gebruiken van onze Website, stemt u in met eventuele wijzigingen in het beleid.

CONTACT INFORMATIE
Als u vragen over de privacy bescherming van Sijtsma Bewind heeft of meent dat wij ons niet hebben
gehouden aan dit beleid, neem dan contact met ons op via info@sijtsmabewind.nl
Laatst bewerkt: augustus 2016

