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Jij hebt het recht om te weten welke gegevens er van jou worden verzameld, voor welke
doeleinden en hoe hiermee wordt omgegaan. Dat staat vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring van Continews BV, die van toepassing is op
het geregistreerde handelsmerk en Continews BV en vind je onze antwoorden op deze vragen.

Wanneer worden er persoonsgegevens verzameld?
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten of wanneer je
deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het invullen
van een contactformulier op onze website (www.continews.nl)) of door je in te schrijven voor onze
nieuwsbrief. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven, of een verzameling van
gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of een persoon herleidbaar maken.

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
E-mailadres
Naam organisatie
Gegevens voor facturatie
Telefoonnummer
Adresgegevens
IP-adres

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoeren van een overeenkomst
Versturen van nieuwsbrieven
Contact opnemen bij verzoek
Uitvoeren van imago-onderzoeken
Analyseren van de website
Informeren over nieuws

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe jij onze website gebruikt. Hierbij
zien we jouw IP-adres, browserspecificaties en gegevens over je surf- en klikgedrag op de
website zoals de datum, tijd en duur van je websitebezoek, hoe je tot de website bent gekomen
(direct, via een link of zoekmachine), je bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wij kunnen dergelijke gegevens van websitebezoekers verwerken om de website te
optimaliseren, om relevante content aan te kunnen bieden, om informatie te verkrijgen omtrent
noodzakelijke of overbodige content, om misbruik van de website te voorkomen of mogelijk om
een claim of geschil te beslechten.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens verzameld worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt: tot
maximaal één jaar

Hoe zijn de gegevens beveiligd?
Onze website (www.continews.nl) zijn voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat. Daarmee
borgen we dat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
De gegevens op onze server evenals de back-up hiervan in de Cloud, zijn beveiligd
middels CR25iNG van Cyberoam:
•

•

•

Network security
• Firewall
• Intrusion Prevention System
• Web Application Firewall
Content security
• Anti-Virus/Anti-Spyware
• Anti-Spam (Inbound/Outbound)
• HTTPS/SSL Content Security
Administrative security
• Next-Gen UI
• iView-Logging & Reporting

Recht op inzage, rectificatie of vernietiging
We willen je wijzen op je recht tot inzage, rectificatie of vernietiging van de gegevens die wij van
jou verzamelen. Zelf kun je ervoor kiezen om je af te melden voor de nieuwsbrieven door gebruik
te maken van de link die in de nieuwsbrief staat vermeld. Voor andere zaken kun je op elk
moment contact met ons opnemen. Indien er sprake is van een verzoek tot verwijdering of
beperking van de persoonsgegevens, zullen we nagaan of er sprake is van een wettelijke grond
waarop Continews BV gerechtigd is om de persoonsgegevens en dus het uitvoeren van een
dergelijk verzoek te kunnen verhinderen. Tevens heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen
bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, zijn er aanwijzingen van misbruik of
wens je meer informatie over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens door
Continews BV? Neem dan contact met ons op:
Continews (KVK: 76365034)
Koepelplein 1E, 2031 WL Haarlem
Telefoon: 020 407 1052
E-mailadres: info@continews.nl
Lees hier meer over de algemene wetgeving.

