PRIVACYSTATEMENT VAN BALIESERVICE
Balieservice neemt de privacy van de bezoekers van deze website uiterst serieus. Hieronder volgt
een uitleg welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken en wat wij doen om de privacy
optimaal te beschermen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt.
Wat doen wij met uw gegevens? Bij aanvragen om informatie of om een account verzoeken wij
om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de acceptatie van uw aanvraag
en voor het doorvoeren daarvan. De opgeslagen gegevens van een bezoeker worden niet aan
derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen,
noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen Balieservice en de bezoeker gesloten
overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal van de bezoeker, dan wel ingeval van
ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming door de bezoeker. In geen enkel ander geval zullen
wij de door de bezoeker aan ons verstrekte persoonlijke gegevens aan derden verstrekken.
Als cliënt met inlogcode wordt het IP-adres van de cliënt op de server van Balieservice opgeslagen
om inloggen op het systeem van Balieservice mogelijk te maken. Deze informatie is essentieel om
de pagina’s via Internet naar de juiste computer te sturen, maar geldt alleen voor de tijd dat de
cliënt is ingelogd. Deze dient zelf zorg te dragen voor correct uitloggen van het systeem. Op de pc
van de klant wordt een cookie opgeslagen. Cookies is de naam voor een techniek waarbij
informatietekens op uw browser worden geplaatst als een soort "identifier".
Balieservice heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de door de bezoekers
verstrekte persoonsgegevens. Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. De
verbindingen worden beveiligd opgezet. In de website van Balieservice worden geen cookies
gebruikt.
De cliënt van Balieservice is zelf verantwoordelijk voor de privacypolicy naar haar eigen klanten.
Zonder uitdrukkelijke toestemming kan Balieservice niet zonder meer bij de gegevens van de
klanten van haar cliënt.
Balieservice vof behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy
statement. Wij willen u aanbevelen om ons privacy statement geregeld te raadplegen.

