PRIVACY STATEMENT 365optimizers
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door 365optimizers via
deze website en het gebruik van cookies.
365optimizers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Wij dragen er
zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van 365optimizers die je
nu bezoekt.
Het verwerken van persoonsgegevens
Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens is:
• Contact op kunnen nemen met een bezoeker nadat deze een contactaanvraag heeft
gedaan via onze website;
• Het contact opnemen met geïnteresseerde kandidaten voor vacatures die wij hebben
binnen onze organisatie;
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen,
of te verwijderen. In dat geval kun contact met ons opnemen via e-mail:
contact@365optimizers.nl.
Bewaartermijn
365optimizers bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk
is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en
verwerkt.
Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze privacyverklaring, te
allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is daarom raadzaam
om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met
inbegrip van deze privacyverklaring, gewijzigd is.
Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat mogelijk links naar andere internetsites. 365optimizers is niet
verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot
privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de
privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.
Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door
middel van deze internetsite.

COOKIES EN AUTOMATISCH GEGENEREERDE INFORMATIE
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de
bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen.
Cookies van 365optimizers kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. 365optimizers
plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van diensten die noodzakelijk zijn.
Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande
toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar
je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer
een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op
onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je
browser.
Automatisch gegenereerde informatie
Onze website maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt,
accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op onze website. De verkregen informatie wordt
vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken. Daarnaast verzamelen wij door middel
van cookies informatie over het surfgedrag op onze website, ook deze informatie wordt gebruikt
om onze website te optimaliseren.
365optimizers plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie
netwerken.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen
privacy verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacy verklaring, kun je contact
met ons opnemen: contact@365optimizers.nl.

