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GaasterComp
Privacyverklaring
Onderstaande verklaring gaat over de privacy van individuen, klanten en vertegenwoordigers van
bedrijven die gegevens bij GaasterComp achterlaten voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor
contact met GaasterComp.
Persoons-/bedrijfsgegevens die worden verwerkt
GaasterComp kan persoons-/bedrijfsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten
van GaasterComp en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan
GaasterComp verstrekt. GaasterComp kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternamen
Adresgegevens
Telefoonnummers
E-mailadressen
Financiële gegevens1
Accountgegevens2
Identiteitsgegevens3
Waarom GaasterComp gegevens nodig heeft
GaasterComp verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
niet bereikbaar bent.
Daarnaast kan GaasterComp uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht. Dit geldt voor alle overeenkomsten, zowel eenmalige
opdrachten als Service Level Agreements (SLA).
Bewaartermijn
GaasterComp bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de wet
voorschrijft als er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wanneer er wel een overeenkomst tot
stand komt zullen de gegevens bewaard worden zolang de overeenkomst loopt en zolang de wet de
opslag van de gegevens verplicht.
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Delen met derden
GaasterComp verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien dit het geval is wordt
deze noodzaak aangegeven bij de overeenkomst. Bij elk ander verzoek tot delen zal GaasterComp
eerst toestemming aan u vragen.
In kaart brengen website bezoek
Op de website van GaasterComp worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wel
worden lP-adressen geregistreerd die herhaaldelijk proberen in te breken op de website.
Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of delen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht persoonsgegevens te ontvangen zodat u ze zelf kan delen met derden. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, delen of verwijdering sturen naar info@gaastercomp.nl GaasterComp
zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
GaasterComp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van GaasterComp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Daarnaast heeft GaasterComp verschillende fysieke en softwarematige beveiligingslagen aangebracht
op de eigen server en binnen het kantoor. Alle medewerkers van GaasterComp handelen volgens een
protocol die de veiligheid van uw gegevens verhoogd.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door GaasterComp verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met GaasterComp op via info@gaastercomp.nl.

Toegang
GaasterComp kan voor het uitvoeren van serviceovereenkomsten en urgente herstelwerkzaamheden
toegang tot uw servers en computers vragen. Medewerkers van GaasterComp zullen deze toegang
alleen gebruiken voor de desbetreffende handeling, beschreven in de overeenkomst of voor het door u
aangegeven herstelwerk.

1) Alleen van toepassing voor klanten, toekomstige klanten en/of medewerkers van GaasterComp.
2) Alleen van toepassing op beheerdersaccounts van klanten, toekomstige klanten en/of medewerkers van GaasterComp.
3) Alleen van toepassing voor medewerkers en oud-medewerkers van GaasterComp.
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GaasterComp
Privacyverklaring GaasterComp

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met GaasterComp, Eigen Haard 21a, 8561EX Balk
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat GaasterComp in bepaalde
gevallen uw gegevens opslaat. GaasterComp gebruikt uw persoonsgegevens voor:






de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot
GaasterComp, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoons
gegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen
persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze
website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens
wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze
informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er
voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in
voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van
persoonsgegevens.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan
derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een
bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Gegevensbeveiliging
GaasterComp maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke
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karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via
internet niet altijd voor 100% garanderen.
Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratie procedure
te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein
tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst.
Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in
het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u
bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert
in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren
onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen
de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u
eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die
eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van
statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden
cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser
zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest
om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van
interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. GaasterComp is niet
verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder het beheer van
GaasterComp vallen.
Inzage
U mag GaasterComp vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook
kunt u GaasterComp verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te
verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via
info@gaastercomp.nl
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