
Privacy beleid Advanced ICT

Op een aantal plaatsen op onze site wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar 

individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Advanced ICT stree" na om 

persoonsgegevens die je #jdens een bezoek aan de site achterlaat zo te verwerken en te beheren 

dat jouw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. 

Doel verwerking van persoonsgegevens

Als je een informa#e aanvraag indient of een bestelling plaatst bij Advanced ICT, legt Advanced ICT 

jouw gegevens vast. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, 

opgeslagen en gebruikt om jouw verzoek te kunnen beantwoorden. Dit alles wordt op een 

beveiligde server opgeslagen. Alle data die verzonden wordt tussen het openen van de site en het 

afronden van een bestelling laten wij via SSL verlopen. Dit houdt in dat uw gegevens versleuteld via 

het web worden verzonden.

Bewaren van persoonsgegevens

Advanced ICT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven 

genoemde doeleinden waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, opgeslagen of worden 

gebruikt. 

Verstrekken persoonsgegevens

Alle aan Advanced ICT verstrekte persoonsgegevens zullen, tenzij anders kenbaar wordt gemaakt, 

niet door Advanced ICT aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de jus##ële 

autoriteiten wordt verlangd. 

Je rechten

Je hebt het recht tot inzage en correc#e van je eigen persoonsgegevens. Door een verzoek in te 

dienen via info@advanced-ict.nl sturen we je de persoonsgegevens die we van je hebben toe en kun

je je eigen gegevens inzien en correc#es doorgeven. Om misbruik te voorkomen kan Advanced ICT je

daarbij vragen om je adequaat te iden#ficeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens 

gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwes#e mee te sturen. U kunt deze 

terug vinden in de instellingen van uw browser. 

Geheimhouding

Alle aan Advanced ICT verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. 

Advanced ICT, de medewerkers van Advanced ICT en zij die in opdracht van Advanced ICT toegang 

hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan 

zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen 

te doen. 

Beveiliging

Advanced ICT hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van je 

persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde 

toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtma#g en onbedoelde 

vernie#ging of onbedoeld verlies. 

Aanpassen privacy beleid

Advanced ICT behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen al#jd 

op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacy beleid van Advanced ICT kun je 

al#jd contact opnemen met info@advanced-ict.nl. 

Advanced ICT | 088-4000 100 | info@advanced-ict.nl



Func#oneren van de site

Advanced ICT gebruikt o.a. cookies om de website goed te laten werken. Deze func#onele cookies 

worden alleen voor dit doel gebruikt. Zo plaatst Advanced ICT bijvoorbeeld een cookie die ervoor 

zorgt dat u ingelogd blij" (indien aangevinkt). U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar 

dit kan het func#oneren van de website nega#ef beïnvloeden. 

Tracking en profielen 

Advanced ICT gebruikt daarnaast zogeheten tracking cookies om een profiel over u op te bouwen 

middels de tool ‘Google Analy#cs’.

Het over u opgebouwde profiel dient alleen om adverten#es af te stemmen op uw profiel, zodat 

deze adverten#es zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Google Analy#cs 

Via de website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google 

Analy#cs”-dienst. Advanced ICT gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over

hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informa#e aan derden verschaffen indien 

Google hiertoe weBelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informa#e namens Google 

verwerken. Advanced ICT hee" hier geen invloed op. Advanced ICT hee" ervoor gezorgd dat de IP-

adressen geanonimiseerd worden zodat er geen IP-adressen naar Google verstuurd worden. 

De informa#e wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe 

Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 

Recht op inzage en correc#e of verwijdering van uw gegevens 

Meestal kunt u cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer informa#e omtrent 

het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instruc#es en/of met 

behulp van de Helpfunc#e van uw browser.
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