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1. Definities
•

Infoment: Infoment Holding B.V. en Infoment B.V;

•

Leden (lid): gebruikers van het platform van Infoment met een account;

•

Leads: potentiële leden, testgebruikers en personen die zichzelf hebben
ingeschreven op de maillijst;

•

NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en andere
gegevens die nodig zijn voor contact.

2. Wetgeving
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en gaan daarom altijd
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Neem bij vragen, suggesties, problemen en
dergelijke zo snel mogelijk contact met ons op. Infoment houdt zich altijd aan de
toepasselijke

wet-

en

regelgeving,

waaronder

de

Algemene

Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is onderhevig aan eventuele
wijzigingen. Dit brengt met zich mee dat wij ten minste:
•

Passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;

•

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring;

•

Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;.
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•

Geen inzage in de persoonsgegevens verlenen aan personeel van Infoment,
tenzij dit nodig is voor werkzaamheden;

•

De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Gegevensverwerking
3.1 Leads
Persoonsgegevens van leads worden door Infoment verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstellingen:
•

Het verstrekken van informatie omtrent de bedrijfsvoering van Infoment;

•

Het betrekken van de lead bij de ontwikkeling van het platform van Infoment;

•

Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

De grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:
•

Afgifte (digitaal) visitekaartje;

•

Koppeling op LinkedIn, social media of andere online omgevingen;

•

Schriftelijke toestemming middels een online formulier;

•

Mondelinge toestemming.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Infoment de volgende gegevens van u
vragen:
•

NAW-gegevens;

•

Geslacht;

•

Leeftijd;

•

Eventuele andere relevante kenmerken.
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Uw persoonsgegevens worden door Infoment opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
•

Gedurende de periode dat men aangemeld of geregistreerd is;

•

Indien nodig om te voorzien in relevante informatie voor onbepaalde tijd, maar
niet langer dan noodzakelijk;

•

U te informeren over nieuws en actualiteiten van Infoment voor onbepaalde tijd,
tenzij u zich uitschrijft voor de maillijst.

4. Uw rechten
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke
wij van u ontvangen hebben. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (al dan niet gedeeltelijk) door Infoment of haar personeel.
Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens, die bij ons bekend zijn, door
ons te laten overdragen aan uzelf of namens u aan een andere partij. Wij zullen u
vragen om u te legitimeren voordat wij deze verzoeken kunnen inwilligen.

5. Beveiliging
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen
genomen:
•

Alle personen die namens Infoment kennis kunnen nemen van uw gegevens,
zijn via een schriftelijk contract gehouden aan de geheimhouding daarvan;

•

Regelmatig worden de maatregelen omtrent de bescherming van uw
persoonsgegevens geëvalueerd;

•

De toegang tot het pand is beperkt door het gebruik van pasjes en sleutels voor
de relevante ruimtes;

•

Infoment en haar personeel zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
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6. Contactgegevens
Infoment
Blaak 34, 3011 TA Rotterdam
Mail@infoment.nl
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