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Privacy Statement: www.datum123.eu 

Via de website van Datum123 worden privacygevoelige gegevens oftewel 
persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens 
van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en 
beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming stelt. Datum123 is de verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij 
verzamelen en gebruiken en met welk doel.  
Het betreffen personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-
mailadres), gegevens over uw contracten/abonnementen, interactiegegevens (bijvoorbeeld 
uw IP-adres, besturingssysteem, cookies.  
Wij verwerken uw gegevens om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, u daarover 
correct te informeren, om contractuele afspraken; wettelijke en/of internationale 
verplichtingen na te komen; voor interne analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen 
we onze producten en dienstverlening voor u verbeteren. 
 
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 november 2020. 

Gebruik van persoonsgegevens 
Door onze website te bezoeken, klant te worden, of reacties te sturen naar ons bedrijf kan 
het zijn dat u gegevens bij ons achterlaat. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook 
gegevens over uw gedrag op de website (website tracking). 

Verstrekking aan derden 
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming. 

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van 
deze diensten uw persoonsgegevens. Weest u zich ervan bewust dat u daarmee akkoord 
gaat onder de voorwaarden van de aanbieders van de diensten waarop u klikt. 

Cookies 
Onze website maakt gebruik van Cookies om: 

• bij te houden of u al ingelogd bent of niet, en 

• om te zien hoe u gebruik maakt onze website, zodat we deze verder kunnen 
optimaliseren. 
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Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 
persoonsgegevens te beperken. De website is voorzien van een SSL sleutel en daarmee 
worden alle gegevens versleuteld verstuurd. Directe toegang tot de database met gegevens 
is niet mogelijk. 

Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de 
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het 
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of 
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via 
info@datum123.eu. 

 


