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Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de website, overeenkomsten en dienstverlening van
Wezelman Advies.
Algemeen
Wezelman Advies respecteert uw privacy en gaat op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze om met alle
persoonlijke gegevens die u verstrekt. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Doel verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt met het oog op de dienstverlening door
Wezelman Advies. De gegevens die u invult in het contactformulier op onze website, worden gebruikt
om met u in contact te kunnen komen.
Delen persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Wezelman Advies slechts gedeeld met derden, indien dit
noodzakelijk is voor de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bescherming persoonsgegevens
Wezelman Advies respecteert uw privacy. Daarom gaan wij op een zorgvuldige en vertrouwelijke
wijze om met uw persoonsgegevens. Deze zullen door technische maatregelen beveiligd worden tegen
diefstal, verlies en onrechtmatig gebruik. Ons online contactformulier werkt middels een beveiligde
verbinding.
Inzage gegevens
Wezelman Advies kan u op verzoek inzage verschaffen in uw verwerkte persoonsgegevens. Daarbij
heeft u altijd het recht wijziging, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens te verzoeken.
Een en ander kan van invloed zijn op de kwaliteit van en mogelijkheid tot dienstverlening van
Wezelman Advies.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde
doeleinden, dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is toegestaan.
Google Analytics
Wezelman Advies maakt voor zijn website gebruik van Google Analytics en cookies. Door het
gebruik van Google Analytics monitoren wij het aantal bezoekers, de paginaweergaves en de
gemiddelde tijd die een bezoeker op de website doorbrengt. Het doel hiervan is het verkrijgen van een
duidelijk beeld van de bezoekersstromen, waardoor de gebruikerservaring van onze website kan
worden verbeterd.
Wijzigingen privacy statement
Wezelman Advies is gerechtigd het privacy statement eenzijdig aan te passen. Deze wijzigingen zullen
op de website worden gepubliceerd.

