PRIVACYSTATEMENT ONLINE ROOTS
De “Privacystatement Online Roots” geldt voor het gebruik van onze website. Door het
gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij gaan
altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Middels dit privacystatement willen wij jou zo
goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen en het doel van de
verwerking daarvan.
Persoonlijke gegevens
Als je gebruik maakt van onze (online) marketing diensten, het contactformulier op onze
website invult of bij ons solliciteert dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons
verstrekt verzamelen. Dit betreffen onder meer: jouw naam/namen, e-mailadres,
telefoonnummer en alle overige informatie die je aan ons verstrekt. Bij een sollicitatie
verstuur je daarnaast ook jouw foto, cv en motivatiebrief. Wij verzamelen deze
persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden, zoals het uitvoeren van de
overeenkomst die we met jou hebben, het voeren van correspondentie met jou en/of het
afhandelen en verwerken van een sollicitatie. Daarbij kunnen we de informatie die we van
jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben
verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie
verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw
gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder
cookies.
Jouw persoonlijke gegevens worden dus gebruikt voor:
− Het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben;
− De contacten die we met jou hebben. Dit kan betrekking hebben op de
overeenkomst die we met jou hebben.
− Een sollicitatieprocedure, indien van toepassing;
− Het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website(s).
Als het noodzakelijk is voor bovenstaande gebruiksdoeleinden dan kunnen wij de
informatie ook doorgeven aan andere partijen die jouw gegevens nodig hebben voor een
goede afhandeling van de uitvoering van de overeenkomst. Zo’n situatie kan zich
bijvoorbeeld voordoen als een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt
uitgevoerd. Jouw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of
instanties buiten de Europese Unie.
Bewaartermijn
Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het
doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt. Voor zover er voor bepaalde
doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan
zullen wij deze gegevens nooit langer dan één (1) jaar na de gegevensverstrekking
bewaren.
Cookies
Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein
tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst.
In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website
gebruikt. Ook verkrijgen we van een cookie informatie die nodig is om onze website goed
te laten werken.
We gebruiken de volgende cookie(s):
PHPSESSID

Deze cookie zorgt ervoor dat onze website goed functioneert. De cookie
wordt weer verwijderd op het moment dat jij de browser sluit.

Tawk.to
Het is mogelijk om via deze site een live chat met een van onze medewerkers te starten.
Hiervoor zijn een aantal cookies geplaatst afkomstig van Tawk.to.
Google Analytics
Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze
website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het
adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie,
alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten.
Rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben
verzameld op te vragen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Uiteraard kan je ook te allen tijde bezwaar maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens of de eerder gegeven toestemming om jouw
persoonsgegevens te verwerken intrekken. Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan
contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Contact
Online Roots
Mauritsstraat 61
5611 GV Eindhoven
info@onlineroots.nl
https://www.onlineroots.nl
Klacht
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan,
verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een
oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.

