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Privacyverklaring
Bij Consolica heeft gegevensbescherming de hoogsteprioriteit. We kunnen om persoonlijk
identificeerbare informatie vragen (zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer of zakelijke
praktijken), onderhevig aan de voorwaarden van dit privacybeleid. We zullen uw persoonlijke
gegevens nooit verkopen aan, ruilen of delen met ongeautoriseerde derde partijen en voldoen aan
de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van de EU. Wij verwerken uw
persoonsgegevens doordat uw werkgever of organisatie gebruik maakt van onze diensten en / of
omdat u onze website bezoekt. De website verzamelt alleen uw persoonsgegevens als u deze aan
ons verstrekt via ons contactformulier. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is. Dit kan afhankelijk zijn van wettelijke verplichtingen en de duur van de overeenkomst met
uw werkgever of organisatie.
Bescherming van persoonlijke gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe gaan we daarmee om?
Als bezoekers op onze site reacties achterlaten verzamelen we de gegevens die in de reacties worden
getoond, evenals het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te helpen te
detecteren. Een geanonimiseerde string die is gegenereerd met uw e-mailadres ("hash") kan aan de
Gravatar-service worden verstrekt om te bepalen of u deze gebruikt. Het privacybeleid van Gravatar
is hier beschikbaar. Zodra uw opmerking is goedgekeurd, is uw profielfoto openbaar zichtbaar in de
context van uw opmerking.
Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten, zoals video's, afbeeldingen en artikelen.
Het vertrouwelijkheidsbeleid van dergelijke inhoud is op dezelfde manier als wanneer u de sites zelf
bezoekt. Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking
door derden implementeren en uw interacties met de ingesloten inhoud volgen. Dit kan het
bijhouden van interacties omvatten als u een account heeft en ingelogd bent op die site.
Waar sturen we uw gegevens naartoe?
Gebruikerscommentaar kan worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.
Welke rechten heeft u op uw persoonsgegevens, kunt u deze inzien, wijzigen of laten verwijderen?

Als u een account op de site hebt of een reactie hebt achtergelaten, kunt u een exportbestand
aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen, inclusief de gegevens die
u heeft opgegeven. U kunt verzoeken inzage in deze gegevens te krijgen, deze te wijzigen of uw
persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is echter niet mogelijk voor gegevens die we verplicht
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Om misbruik
te voorkomen kunnen wij u vragen om u te legitimeren. Verwerken wij uw persoonsgegevens voor
de uitvoering van een overeenkomst met uw werkgever of organisatie, dan zullen wij uw verzoek bij
hen indienen.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden
iedereen aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te zijn van
eventuele wijzigingen.
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