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PRIVACY POLICY ASSUMAX
Assumax is de beheerder van de website (www.assumax.nl) en is verantwoordelijk voor de
persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op deze website (‘de website’), en de diensten (‘diensten’)
die wij aanbieden.
Assumax is gevestigd te Enschede aan de Graafvorkhoek 22 en is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 67353908. Per e-mail kunt u contact opnemen via
(info@assumax.nl).
Gebruik van persoonsgegevens & toestemming
Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip
‘persoonsgegevens’ wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt
of gebruik maakt van onze diensten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Assumax worden
verstrekt om te verwerken.
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy.
Bovendien hebben we uw gegevens nodig om in voorkomend geval de tussen u en Assumax gesloten
(SAAS-)overeenkomst te kunnen uitvoeren.
Als u een (contact)formulier op onze website invult, of ons een e-mailbericht stuurt, dan gebruiken we
die gegevens alleen voor het beantwoorden van de (aan)vraag. Wij gebruiken de volgende gegevens om
(aan)vragen af te handelen:
●
●
●

NAW-gegevens;
Telefoonnummer(s);
e-mailadres(sen);

Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet te delen (door het onthouden van de gevraagde
toestemming voor gebruik), dan kan Assumax uw (aan)vraag niet afhandelen.
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We verzamelen ook informatie die niet persoonlijk is. Dat doen we onder meer als u onze website
gebruikt:
●
●
●
●

de naam van de browser die u gebruikt;
het besturingssysteem dat u gebruikt;
het soort device waarmee u verbinding maakt met de website;
het IP-adres.

Beveiliging
Assumax doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging,
gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Assumax doet dit
door middel van de volgende maatregelen:
●
●

beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of vergelijkbare technologie;
door het maken van back ups van (de bestanden van) de verstrekte (persoons)gegevens.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan voor de doelen zoals hiervoor onder
‘Gebruik van persoonsgegevens & toestemming’ omschreven.
Links
Op de website kunnen links naar andere websites staan. Assumax is niet verantwoordelijk voor de
inhoud of de privacybescherming van c.q. op die websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy
policy van de desbetreffende websites te lezen.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd.
De browser slaat het bestand vervolgens op in uw device. Dat krijgt een uniek nummer, waarmee onze
website het device later weer herkent.
Assumax maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden en om
beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website. Er worden geen tracking cookies geplaatst.
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U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen
cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze
website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kunt u onze cookietabel nalezen.

Cookienaam

Type

Functie

Bewaartermijn

_ga
_gid

Analytisch

Google gebruikt de _ga en _gid cookie om de website
beheerder een beeld te geven over de
bezoekersstromen via de dienst Google Analytics.
Gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Er
worden geen gegevens gedeeld met Google.

2 jaar
24 uur

_gat_gtag_UA_62342820_2

Analytisch

De _gat_gtag_UA_62342820_2 cookie zorgt ervoor dat
er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken worden
verstuurd om gegevens door te geven.

1 minuut

cookie_notice_accepted

Functioneel

Met deze cookie zorgt de server van assumax.nl ervoor
dat wordt onthouden dat u de cookiemelding heeft
geaccepteerd.

3 maanden

Verstrekking (persoons)gegevens aan derden
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen alsdan met deze partijen
een verwerkersovereenkomst overeen, die (onder meer) inhoudt dat die partijen zorgvuldig met uw
gegevens omgaan en dat zij die gegevens alleen krijgen om hun diensten aan ons te kunnen verlenen.
Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en
niet (ook) voor eigen doeleinden. In dit verband kunnen wij uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan
online opslagservices. Dergelijke partijen worden aangemerkt als ‘verwerkers’ in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming of andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van
privacy en bescherming van persoonsgegevens.
In andere gevallen geschiedt de verstrekking van uw gegevens aan derden uitsluitend in het geval dat
Assumax daartoe gehouden wordt op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
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Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken.
Uw rechten
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van gegevens per e- mailbericht sturen
naar info@assumax.nl.
U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens te verstrekken. Een daartoe strekkend kunt u per emailbericht sturen naar info@assumax.nl.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. De toestemming om uw gegevens te
verwerken kunt altijd weer intrekken. Een daartoe strekkend kunt u per e- mailbericht sturen naar
info@assumax.nl. Vanaf het moment dat u bezwaar hebt gemaakt of uw toestemming hebt ingetrokken
mogen wij geen gegevens meer van u verwerken.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u in geval van genoemde verzoeken vragen om identificatie. In
geval van fraude, wanbetaling of andere onregelmatigheden kunnen wij uw gegevens bewaren in een
register of een zogeheten zwarte lijst.
Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen
dan zullen wij u daarvan een notificatie op de website plaatsen samen met (de tekst van) de gewijzigde
privacy policy.
Bij vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met opnemen met gebruikmaking van
onderstaande gegevens.
Contact
E
W

info@assumax.nl
www.assumax.nl
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