Privacy beleid Ik ben op je
Ik ben op je hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke
herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van
belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens
gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij
raden u dus aan om dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van PR Bureau Ik ben op je ( hierna Ik ben op je ). Ik ben op je
respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website en diensten en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Ik ben op je wordt verstrekt,
wordt beschermd en vertrouwelijk word behandeld.
In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij de persoonsgegevens die wij
verkrijgen, verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

Ik ben op je neemt uw persoonsgegevens op in een elektronisch bestand. Bij alleen het
gebruik van onze website worden, buiten het IP adres, geen persoonsgegevens
verzameld. Ik ben op je is op dat moment op geen enkele wijze in staat om uw identiteit
vast te stellen als u slechts onze website bezoekt.
In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens:
• Bij het afnemen van een van de diensten van Ik ben op je;
• Bij het doen van een aankoop bij Ik ben op je;
• Bij het invullen van een contactformulier, bestelformulier, informatieformulier of
sollicitatieformulier op de website;
• Bij aanmelding voor bijeenkomsten, nieuwsbrieven en/of overige marketinguitingen.
Daarbij kunnen wij u onder meer de volgende informatie vragen:
• NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
• Geboortedatum en geslacht;
• Bij sollicitatie: Curriculum Vitae (CV), informatie over opleidingen, stages en
werkervaring;
• Functie contactpersonen.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het uitvoeren van een opdracht en u te informeren over de status van deze opdracht;
• Het versturen van nieuwsbrieven en digitale mailings met commerciële boodschappen;
Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van deze informatie kunt u zich afmelden of
uw gegevens wijzigen via de link onderaan de nieuwsbrief;
• Het verzorgen van bijeenkomsten en events;
• Het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures.

Cookies
Zoals de meeste websites en toepassingen wordt op onze website gebruik gemaakt van
cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met een pagina van deze
website [en/of een Flash-applicatie] wordt meegestuurd en door uw browser op de
harde schrijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.
FUNCTIONELE COOKIES

Ik ben op je maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat onze website en
toepassingen naar behoren werken en tevens uw gekozen instellingen en ingevoerde
gegevens te onthouden zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt
vergemakkelijkt.

RETARGETING COOKIES
Ik ben op je en derde partijen (met toestemming van Ik ben op je) kunnen cookies op uw
randapparatuur plaatsen om u, wanneer u op een later moment een andere website
bezoekt, een banner van te tonen die is afgestemd op uw interesses en/of uw eerdere
bezoek aan onze website.
Deze functionaliteiten worden pas ingeschakeld wanneer er toestemming is gegeven
voor het plaatsen van de cookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo
instellen dat het opslaan van cookies wordt geweigerd. In dat geval kan het echter
gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat
u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Verstrekking van gegevens aan derden

Ik ben op je werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten.
Deze bedrijven leveren services, zoals telemarketing services en het verzenden van emails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van
uw persoonlijke gegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Ze mogen
uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Websites van derden

Ik ben op je is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid
van websites die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij adviseren
u sterk het privacy- en cookiebeleid van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

Opslag en beveiliging van gegevens
Ik ben op je slaat uw persoonlijke gegevens en gegevensbestanden op de servers van Ik
ben op je en op de servers van bedrijven die wij hiervoor inschakelen. Ik ben op je en
deze bedrijven beveiligen deze gegevens op zowel op administratief, technisch- en fysiek
niveau.

Inzage, wijziging en verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage in uw gegevens en correctie of verwijdering hiervan. Voor
vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw emailadres dat bij ons bekend is. Op dergelijke verzoeken ontvangt u binnen twee weken
een schriftelijk antwoord van Ik ben op je.

Wijzigingen op de privacyverklaring

Ik ben op je behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen. Ik
ben op je draagt er zorg voor dat de meest actuele versie van de Privacyverklaring
steeds op deze website te vinden is.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Ik ben op je V.O.F.
T.A.V. afdeling legal
Delpratsingel 23
4811 AP Breda
Telefoon: +31 (0)611207688
E-mailadres: info@ikbenopje.nl

