Privacyverklaring en disclaimer
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen en welke
persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website geelen-consultancy.nl kunnen wij bepaalde gegevens van u krijgen.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn via het contactformulier op de website en/of via het aanmelden voor
onze nieuwsbrief. Dit zijn met name contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres).
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming
voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
IP-herkenning
IP-adressen worden door Google anoniem verwerkt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te
herleiden zijn.
De beveiliging van uw persoonsgegevens
Geelen Consultancy 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. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot
uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, ons een e-mail te
sturen via info@geelen-consultancy.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0317-425958
op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

DISCLAIMER
De informatie op deze site is voor algemeen gebruik, en bevat geen informatie die u voor specifieke
doeleinden kunt aanwenden. Geelen Consultancy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het
wel of niet nemen van acties gebaseerd op informatie die op deze site is geplaatst. Voor vragen over de
informatie op deze website kunt u ons bereiken via: tel 0317 - 425959 of e-mail info@geelenconsultancy.nl.

