PRIVACYVERKLARING
Futures Studies B.V.
Hofdijck 58
2341 NE Oegstgeest
Definities
In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:
‘privacyverklaring’
‘bureau’

: de onderhavige bepalingen
: Futures Studies B.V.

Toepasselijkheid en verantwoordelijkheid
1. De privacyverklaring is van toepassing op alle door het bureau geleverde producten en/of
diensten.
2. Het bureau is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
3. Het bureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Bedrijfsnaam en functie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
4. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Doeleinden
5. Het bureau verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verzenden van informatie over (wijzigingen van) onze producten en diensten
- Afhandelen van uw betaling
- Afleveren van goederen en diensten
- Wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte.
6. Wij kunnen uw persoonsgegevens alleen voor een ander doel dan hierboven genoemd gebruiken
als tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
7. Het bureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
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Delen van persoonsgegevens met derden
8. Het bureau verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
9. Het bureau verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Cookies
10.Het bureau kan technische, functionele en analytische cookies gebruiken voor de technische
werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
11.U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
hiervoor een schriftelijk verzoek bij het bureau indienen, bij voorkeur per e-mail.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
12.Het bureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
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