Privacy statement Stegon GCV
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stegon GCV. Deze worden
hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Stegon GCV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en
anderzijds gericht op kennisdeling. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om
je aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stegon GCV via de website.
In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een
dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en
projectomschrijving.

03. Analytics
De website van Stegon GCV verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt
met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de
pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke
toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel
omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of
opdrachtnemers.

04. Kopij
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden
alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

05. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stegon GCV vastgelegd en
bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met
Stegon GCV. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

06. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectificeren door Stegon GCV. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de
daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

07. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stegon GCV opgeslagen liggen in het geval je
overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient
Stegon GCV al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

08. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stegon GCV vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het
laten wissen van jouw gegevens.

09. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt Stegon GCV niet op de juiste manier met
jouw gegevens omgaat.

10. Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat Stegon GCV jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het
gebruik van jouw persoonsgegevens.

