
 PRIVACY VERKLARING ITACTICS  

Privacy Verklaring iTactics 
Wij behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgen 
ervoor dat deze goed beveiligd zijn. Ons beleid voldoet uiteraard aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

Voor vragen rondom privacy kunt u contact met ons opnemen via info@itactics.nl 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 
 
iTactics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies 
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

WANNEER VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

• Wanneer wij een zakelijke relatie met u en/of uw organisatie onderhouden of nastreven 
• Wanneer wij uw profiel tegenkomen bij het in kaart brengen van relevante onderdelen 

van onze markt 
• Wanneer u het contactformulier op onze site invult 

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wanneer wij een zakelijke relatie met u onderhouden of willen opbouwen, leggen wij 
contactinformatie en contactmomenten vast zodat wij u zo goed mogelijk van dienst 
kunnen zijn: 

• bij het vervullen van opdrachten 
• bij het inspireren van ons netwerk 
• met het opbouwen van branche en vakkennis 
• met het u betrekken bij onze overige netwerkactiviteiten 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U? 

• Uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens 
• Huidige functie(s) en werkgever(s) 

MET WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS (KANDIDATEN) DELEN? 

Wij delen persoonsgegevens nooit met derden zonder toestemming van de persoon. 
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HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke 
bewaartermijnen. 

Uiteraard heeft u op elk moment de gelegenheid om aan te geven dat u uw eerder gegeven 
toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke informatie intrekt, wilt wijzigen of 
inperken. 

U kunt ons hiervoor een mail sturen naar het bovenstaande mailadres 

RECHTEN 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. 

Verder heeft u het recht om van ons te verlangen: 

• Dat enige onjuiste informatie die we hebben opgeslagen wordt gecorrigeerd 
• Dat informatie over u wordt verwijderd 
• Dat we stoppen uw informatie voor bepaalde doeleinden te gebruiken 
• Dat de informatie waarmee u staat ingeschreven in een overdraagbare vorm aan u 

beschikbaar wordt gesteld 
• Dat beslissingen over u niet via volledig geautomatiseerde methoden worden genomen 

Wanneer u een dergelijk verzoek bij ons indient, zullen wij u zo snel mogelijk (uiterlijk 
binnen een maand) beantwoorden. 

BEVEILIGING 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig 
gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en 
technische maatregelen. 

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK. 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, 
dan kunt u per email contact opnemen via info@itactics.nl 

WIJZIGINGEN 

iTactics kan van tijd tot tijd haar Privacy statement up to date maken. Het meest actuele 
Privacy statement is te allen tijde in te zien op onze website www.itactics.nl 

Deze versie is opgesteld Maart 2019. 
 
 


