Privacy Statement (AVG)

Privacy Statement (AVG)

Algemeen

General

Adviesgroep Eindhoven B.V. de eigenaar en

Adviesgroep Eindhoven B.V. is the owner and

beheerder van verschillende websites

administrator of various websites

(www.adviesgroep-eindhoven.nl,

(www.adviesgroep-eindhoven.nl,

www.belastingadviseur-eindhoven.nl,

www.belastingadviseur-eindhoven.nl,

www.eindhoven-loopbaanadvies.nl,

www.eindhoven-loopbaanadvies.nl,

www.bezwaar-woz.nl, www.strataego-

www.bezwaar-woz.nl, www.strataego-

advies.nl, www.arbeidsjurist-eindhoven.nl en

advies.nl, www.arbeidsjurist-eindhoven.nl and

www.ontslag-vergoeding.nl) en de door haar

www.ontslag-vergoeding.nl) and the

gezonden Nieuwsbrieven. Meer informatie over

Newsletters it sends out. More information

welke websites wij beheren kunt u vinden op de about which websites we manage can be found
hoofdsite www.adviesgroep-eindhoven.nl.

on the main website www.adviesgroep-

Adviesgroep Eindhoven respecteert uw privacy

eindhoven.nl.

en uw persoonlijke gegevens worden

Adviesgroep Eindhoven respects your privacy

uitsluitend vertrouwelijk alsmede in

and your personal data will only be processed in

overeenstemming met de relevante

confidence and in accordance with the relevant

privacywetgeving (AVG, Telecommunicatiewet

privacy legislation (AVG, Telecommunications

en de Wet Bescherming Persoonsgegevens)

Act and the Personal Data Protection Act).

verwerkt.

Processing of personal data

Verwerking van persoonsgegevens

Personal data means those data that can be

Onder persoonsgegevens wordt verstaan die

used to find out your identity. In this regard,

gegevens die kunnen worden aangewend om

Adviesgroep Eindhoven distinguishes between

uw identiteit te achterhalen. Adviesgroep

(i) personal data that you actively provide to us

Eindhoven maakt daarbij onderscheid tussen (i)

and (ii) personal data that are automatically

persoonsgegevens die u actief u aan ons

obtained by Adviesgroep Eindhoven for

verstrekt en (ii) persoonsgegevens die vanwege

technical reasons.

technische redenen automatisch door
Adviesgroep Eindhoven worden verkregen.
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The personal data you actively provide to
Adviesgroep Eindhoven include the name,
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Tot de persoonsgegevens die u actief aan

contact details, preferences and other details

Adviesgroep Eindhoven verstrekt behoren

you have made known to Adviesgroep

onder meer de naam, contactgegevens,

Eindhoven (for example during a registration

voorkeuren en andere gegevens die u aan

procedure or in a contact with one of the

Adviesgroep Eindhoven kenbaar hebt gemaakt

participants of Adviesgroep Eindhoven).

(bijvoorbeeld tijdens een inschrijvingsprocedure
of in een contact met een van de deelnemers
aan Adviesgroep Eindhoven).

In addition, during visits to the Website some
technical data of your equipment will
automatically be acquired by the systems of

Daarnaast geldt dat tijdens het bezoeken van

Adviesgroep Eindhoven, such as the IP address

de Website automatisch enkele technische

used by you, the operating system, the internet

gegevens van uw apparatuur aan de systemen

browser used and (in some cases) the last

van Adviesgroep Eindhoven worden verworven,

internet page you visited.

zoals het door u gebruikte IP-adres, het

Purposes of processing

besturingssysteem, de gebruikte
internetbrowser en (in sommige gevallen) de
laatste internetpagina die u heeft bezocht.

The (special) personal details obtained and
processed by Adviesgroep Eindhoven will only
be used for the following purposes:

Doeleinden verwerking

-

De (bijzondere) persoonsgegevens die

or the services we offer (such as sending

Adviesgroep Eindhoven verkrijgt en verwerkt,

you the requested information, placing

worden uitsluitend gebruikt voor de volgende
doeleinden:
-

-

To carry out the order you have given us

your comments and reactions, etc.);
-

For the processing of special personal

voor het verrichten van de door u

data (for example about your health) we

verstrekte opdracht c.q. door ons

will ask you for written permission via the

aangeboden diensten (zoals toezenden

intake form that you sign;

van de door u aangevraagde informatie,

-

To be able to contact you;

het plaatsen van uw commentaren en

-

To inform you about new products and/or

reacties, etc.);

offers from Adviesgroep Eindhoven

voor de verwerking van bijzondere

(whether or not these are geared to the

persoonsgegevens (bijvoorbeeld over uw

areas of interest indicated by you);

gezondheid) vragen wij u om schriftelijke

-

To analyse and improve the services of
Adviesgroep Eindhoven (including the
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p. 2 van 6

toestemming via het intakeformulier dat u

measurement and analysis of statistical

tekent;

data on the use of the Website and the

-

om met u in contact te kunnen treden;

Newsletters of Adviesgroep Eindhoven);

-

om u te informeren over nieuwe

-

producten en/of aanbiedingen van

Adviesgroep Eindhoven;

Adviesgroep Eindhoven (al dan niet

Processing your personal data in any other way

toegespitst op de door u kenbaar

will only take place if you have given

gemaakte interessegebieden);
-

Adviesgroep Eindhoven your unambiguous

het analyseren en verbeteren van

permission to do so. This permission may be

dienstverlening van Adviesgroep

evidenced by the mere fact that you have

Eindhoven (waaronder begrepen het

submitted a specific question to Adviesgroep

meten en analyseren van statistische

Eindhoven by email or otherwise.

gegevens omtrent het gebruik van de
Website en de Nieuwsbrieven van

The newsletter

Adviesgroep Eindhoven);
-

conducting market research for

het verrichten van marktonderzoek ten

The newsletter will be sent to (i) persons who

behoeve van Adviesgroep Eindhoven;

have registered for it through the Website and
(ii) existing clients of Adviesgroep Eindhoven. At

Het anderszins verwerken van uw
persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover
u Adviesgroep Eindhoven daarvoor
ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.
Die toestemming kan blijken uit het enkele feit

the bottom of each newsletter you will find a
hyperlink with which you can easily unsubscribe
from the newsletter.
Use of Google Analytics on the Website

dat u per e-mail of anderszins een specifieke
The Website uses Google Analytics, a web

vraag aan Adviesgroep Eindhoven stelt.

analysis service provided by Google Inc.
De Nieuwsbrief

("Google"). Google Analytics uses "cookies"

De Nieuwsbrief zal worden toegezonden aan (i)
personen die zich via de Website hiervoor

Website analyze how users use the site. The
information generated by the cookie about your

hebben aangemeld en (ii) bestaande relaties
van Adviesgroep Eindhoven. Onderaan iedere
nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee
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(text files placed on your computer) to help the

use of the website (including your IP address)
will be transmitted to and stored by Google on
servers in the United States.
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u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee

Google will use this information to track how

van de Nieuwsbrief.

you use the website, compiling reports on

Gebruik van Google Analytics op de Website

website activity for website operators and
providing other services relating to website
activity and internet usage.

De Website maakt gebruik van Google
Analytics, een webanalyse-service die wordt

Google may also transfer this information to

aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw

third parties where required to do so by law, or
where such third parties process the
information on Google's behalf. Google will not
associate your IP address with any other data
held by Google.

gebruik van de website (met inbegrip van uw IP- You may refuse the use of cookies by selecting
adres) wordt overgebracht naar en door Google

the appropriate settings on your browser. In

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

this case, however, it is possible that you will no
longer be able to use all the features of this

Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe u de website gebruikt, rapporten
over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik.

website. If you do not want Google Analytics to
measure your website traffic, Google Analytics
can be blocked by downloading the tool
http://www.dzw.gr/c1e3e.
The mere use of the Website implies your
consent to the processing of the information by

Google mag deze informatie aan derden

Google in the manner and for the purposes

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google
zal uw IP-adres niet combineren met andere

described above.
Amendments
This Privacy Statement can be amended

gegevens waarover Google beschikt.

unilaterally by Adviesgroep Eindhoven.

Het gebruik van cookies kunt u weigeren door

However, Adviesgroep Eindhoven will first

in uw browser de daarvoor geëigende

notify you of any changes.

instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet
uit te sluiten dat u niet langer alle
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Adviesgroep Eindhoven can also expand the
processing of your personal data for new
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mogelijkheden van deze website kunt benutten. purposes that are not yet listed in this Privacy
Indien u niet wilt dat Google Analytics uw

Statement. In that case, we will contact you

websitebezoek meet, dan kan Google Analytics

before using your data for these new purposes,

worden geblokkeerd door het downloaden van

to inform you about the changes made to this

de tool http://www.dzw.gr/c1e3e. Het enkele

Privacy Statement and to enable you to refuse

gebruik van de Website betekent dat u

the use of your data for those purposes.

toestemming geeft voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de
doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Questions and right of inspection and
correction
Do you have any questions about the

Wijzigingen

processing of your personal data by

Deze Privacy Statement kan door Adviesgroep

Adviesgroep Eindhoven? Then please contact

Eindhoven eenzijdig worden gewijzigd.

Adviesgroep Eindhoven.

Adviesgroep Eindhoven zal eventuele
wijzigingen daarvan wel eerst aan u bekend
maken.
Tevens kan Adviesgroep Eindhoven de
verwerking van uw persoonsgegevens
uitbreiden voor nieuwe doeleinden die nog niet
staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat
geval zullen wij contact met u opnemen
alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze
nieuwe doeleinden, teneinde u te informeren
over de doorgevoerde wijzigingen in deze
Privacy Statement en om u in staat te stellen
het gebruik van uw gegevens voor die
doeleinden te weigeren.
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Vragen en recht op inzage en correctie
Heeft u vragen over de verwerking van uw
persoonsgegevens door Adviesgroep
Eindhoven? Dan kunt u contact opnemen met
Adviesgroep Eindhoven.
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