Privacyverklaring Nan Cuna BV
Via website NANCUNA.COM worden persoonsgegevens verwerkt met als enig doel een
eenvoudig en prettig gebruik van de website door de gebruiker. Nan Cuna BV acht een
zorgvuldige omgaan met persoonsgegevens van groot belang en deze worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet bescherming persoonlijke gegevens
(WBP) stelt. Dit betekend onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij
middels deze privacyverklaring;
• wij eerst vragen om uw uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming vereist is;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Nan Cuna BV is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan
deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018.
Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van deze website laat u bepaalde gegeven bij ons achter. Dit kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door uzelf worden opgegeven, in het kader van een door u gevraagde dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• Naam
• Emailadres
• IP-adres
• Onderwerp en bericht
Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens
die u ons stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw bericht
nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.
Statistieken
Als u onze website bezoekt dan registreren wij uw IP-adres en de bezochte web-pagina’s voor
eigen statische doeleinden. Het is voor Nan Cuna van belang te meten hoe het website bezoek
verloopt en welke onderwerpen bezoekers vooral zoeken. Deze gegevens woorden uitsluitend
intern door Nan Cuna bekeken, niets hiervan wordt doorgeven aan derden (zoals Google).
Social media
Op de website treft u buttons aan voor interactie met populaire social media. Door van deze
knoppen gebruik te maken geeft u uw IP-adres door aan betreﬀende social-media. Het gebruik
van deze social media en de gevolgen hiervan voor uw gegevens komen voor de
verantwoordelijkheid van deze bedrijven. Nan Cuna BV deelt geen informatie met hen.
Wijziging in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Nan Cuna BV - dhr. P.S. Fekkes
Kreil 6, 1768BT Barsingerhorn
campus@nancuna.com | 0224-785015

