
Privacy- en cookieverklaring Van Dijk Internet Services

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken: 
– Voor- en achternaam 
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres
– Overige informatie indien door u ingevuld

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet vereist. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wij delen uw gegevens niet met derden. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en 
nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  
info@vandijk-internetservices.nl

Wat is ons cookiebeleid? 
Wij verzamelen geen cookies via onze website, alleen anonieme gebruiksinformatie wat wordt 
verzameld ten behoeve van statistieken over bezoeken aan de site. 

Wat zijn mijn rechten? 
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te 
verwijderen of af te schermen. Een en ander mits de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor 
het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons het recht voor om vooraf te controleren of u 
degene bent die u zegt wie u bent, alvorens wij u verdere inzage in uw persoonsgegevens 
verstrekken. Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw 
persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt een dergelijke vragen of 
verzoek richten via info@vandijk-internetservices.nl. 

Kunnen wij onze privacyverklaring wijzigen? 
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en wij adviseren u daarom dit gedeelte van de 
website met regelmaat te controleren. 
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