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Privacyverklaring Connect2Multimedia
Persoonsgegevens die wij verwerken
Connect2Multimedia verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven en particulieren. Wij
verkrijgen deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt heeft.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
 Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 Voor- en achternaam
 Functie (indien van toepassing)
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 Bankrekeningnummer
 Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Registratieformulieren voor het bestellen van een CD/DVD/Bluray/geheugenstick etc.
Connect2Multimedia gebruikt de informatie die is verkregen via het invulformulier alleen voor het
versturen en distribueren van de media van het door u bestelde materiaal. De persoonsgegevens van
het invulformulier zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt. Na een periode van twee
maanden zal het formulier adequaat worden vernietigd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren maken wij gebruik van speciale versleutel
software op de informatiedragers waar uw gegevens opgeslagen zijn. Hierdoor werpen we een extra
barricade op voor indringers van buitenaf. Al onze computers waarin persoonsgegevens verwerkt
worden zijn voorzien van inlogbeveiliging, actuele firewalls en anti-virus software.

Verwerkingsdoelen en grondslag
Connect2Multimedia verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:
 Afleveren van goederen en diensten
 Afhandelen van uw betaling
 Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 Verzenden van onze nieuwsbrief
 Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte
 Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen
of beweringen van derden

Bewaartermijn
Connect2Multimedia bewaart persoonsgegevens. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode
van deze persoonsgegevens. Echter indien wij van mening zijn dat deze gegevens niet meer actueel
of nuttig zijn, zullen wij deze vernietigen.
Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de
mailinglijst verwijderd te worden of zichzelf uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
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Delen van persoonsgegevens
Connect2Multimedia geeft uw gegevens niet ter inzage aan derden en verkoopt uw gegevens ook
niet. Wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies. Cookies zijn
tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en
informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om
het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op
te stellen. We registreren jouw interactie om onze content en diensten te kunnen verbeteren.
Connect2Multimedia gebruikt de data die wordt verzameld met behulp van cookies alleen
geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot uw persoonlijke gegevens. Connect2Multimedia maakt
gebruik van de volgende cookies: Strikt noodzakelijke cookies.
Deze cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen
worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons van uw
kant waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het
invullen van een formulier. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor
deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

Website analyse
Op onze website maken wij gebruik van Google met Google Analytics om te zien hoeveel personen
(teller) en uit welke landen er gebruik wordt gemaakt van onze website. Wij kunnen hierbij niet zien
wie onze bezoekers zijn en hebben daardoor ook geen inzage in de persoonsgegevens van de
bezoekers. Klik op de link om te lezen hoe Google uw privacy gewaarborgd heeft
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe linken. Wij
kunnen natuurlijk niet nagaan of zij net zo veilig met uw gegevens omgaan als wij. Beland u op een
website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacyverklaring door te lezen voordat
u uw persoonsgegevens verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connect2Multimedia en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere
door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens en die sturen naar info@connect2multimedia.nl.
Wij zullen eerst controleren of u de bevoegde persoon bent voor dit verzoek en daarvoor contact met
u opnemen. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
Connect2multimedia wil u er op attenderen dat u de mogelijkheid heeft tot het indienen van een
klacht bij de nationale toezichthouder De Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze omgang met uw persoonsgegevens
Connect2multimedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt voldoende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Privacyverklaring Connect2Multimedia mei 2018

Contactgegevens
Connect2Multimedia
Hobbemaplantsoen 9
1701 KD Heerhugowaard
Tel vast
0725346370
Mobiel
0624543310
E-mail:
info@connect2multimedia.nl
Website:
www.connect2multimedia.nl
K.V.K.:
32069470
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