
 

PRIVACYSTATEMENT 

 

DOELEINDEN VERWERKING 

WintersICT VOF verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: 

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens 

die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail 

nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij verzamelen uw: 

- NAW gegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mail adres 

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. 

- Per post 

- Per telefoon 

- Per e-mail 

Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en publiceren deze niet. 

 

 

WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR WERKING 

WintersICT VOF verwerkt uw persoonsgegevens op basis van onderstaande wettelijke grondslag. 

- Toestemming van de betrokkene. U als betrokkene heeft te allen tijde het recht om de door 

u gegeven toestemming van verwerking in te trekken. 

- De verwerking van uw de persoonsgegevens is noodzakelijk om tot een overeenkomst te 

komen en uit te voeren. 

 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS  

Uw persoonsgegevens zullen door WintersICT VOF worden bewaard voor een duur van 12 maanden 

na beëindiging van contracten. Mocht u geen contract hebben dan zullen de gegevens na 6 maanden 

verwijderd worden na het invullen van een contactformulier of het toezenden van een e-mail. 

 

RECHTEN VOOR U ALS BETROKKENE 

U heeft het recht om een verzoek in te dienen met het verzoek tot inzage, correctie en / of 

verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het rechts om ons 

te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen 

de verwerking van uw persoonsgegevens. 

COOKIES 

Op onze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure 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. WintersICT is niet verantwoordelijk voor 

het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van WintersICT vallen. 

 

CONTACTGEGEVENS  

Voor vragen over dit privacystatement alsmede ook de verwerkingen die WintersICT VOF doet kunt u 

contact opnemen via onderstaande gegevens. 

Een verzoek tot inzage, correctie en / of verwijdering of bezwaar kunt u schriftelijk bij 

administratie@wintersict.nl indienen. 

WintersICT VOF 

Dokter van Deenweg 108 

info@wintersict.nl 

038-2028000 

KLACHTEN  

Heeft u klachten dan kunt u deze indienen via administratie@wintersict.nl indienen of kunt u bellen 

met 038-2028000. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende 

authoriteit. 

 

 

mailto:administratie@wintersict.nl
mailto:info@wintersict.nl
mailto:administratie@wintersict.nl

