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Privacybeleid YECATECH
Gegevensbeschermingverklaringen
Verklaring gegevensbescherming
De bescherming van de privacy van onze websitegebruikers is uiterst belangrijk voor ons en we
houden ons aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften inzake privacy bij de verwerking van
uw persoonlijke gegevens. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het
verwerken van uw gegevens en hebben een groot aantal technische en organisatorische
maatregelen genomen om de meest naadloze bescherming van persoonlijke gegevens die via
deze website worden verwerkt, te waarborgen. Er kunnen echter hiaten bestaan in de beveiliging
wanneer gegevens via internet worden verzonden en er is geen manier om absolute
bescherming te garanderen. Om deze reden hebben alle betrokken personen het recht om
persoonlijke informatie aan ons door te geven via alternatieve kanalen, bijvoorbeeld via de post.

1 Doel van de gegevensverwerking
1.1 Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die het mogelijk
maken om uw gebruik van de website te analyseren. Deze recordinformatie is bijvoorbeeld uw
besturingssysteem, browser, IP-adres, de eerder door u gebruikte website (verwijzende URL) en
de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Cookies kunnen worden gebruikt om te
bepalen welke websites het meest worden bezocht. Hierdoor kunnen we onze pagina's beter
aanpassen aan onze webbezoekers en onze services optimaliseren. Bovendien stelt deze
informatie ons in staat u automatisch de volgende keer dat u onze website bezoekt opnieuw te
herkennen en uw websitenavigatie te vergemakkelijken. Met cookies kunnen wij bijvoorbeeld
een website aanpassen aan uw interesses of uw wachtwoord opslaan, zodat u de informatie
niet opnieuw hoeft in te voeren.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of virussen naar een computer
te verzenden.
U kunt onze website ook gebruiken zonder cookies. Als u niet wilt dat uw computer wordt
herkend, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw harde schijf door "Geen
cookies accepteren" te selecteren in uw browserinstellingen. Raadpleeg de instructies van uw
browserfabrikant om specifiek te bepalen hoe u dit moet doen. Als u geen cookies accepteert,
kan dit leiden tot beperkingen van de functie van onze website. U kunt cookies die al op uw
computer zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen.
Als alternatief kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies uit ons domein te blokkeren.
Dit gebeurt met behulp van opt-out cookies.
Houd er rekening mee dat u de opt-out cookies niet mag verwijderen als u niet wilt dat
analytische gegevens worden bewaard. Als u alle cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u
de opt-out-cookie opnieuw instellen.
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1.2 Servergegevens / serverlogbestanden
We registreren de volgende technische gegevens die door uw internetbrowser naar ons of onze
webspace-provider zijn verzonden, evenals andere gegevens. Deze gegevens omvatten:
• Browser type en versie
• Besturingssysteem gebruikt
• Website die u gebruikte om toegang te krijgen tot onze pagina (verwijzende URL)
• Website die u bezoekt
• Datum en tijd van uw toegang
• Uw internetprotocol (IP) –adres
Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die u
invoert en kunnen niet worden gekoppeld aan specifieke personen. Het wordt geanalyseerd voor
statistische doeleinden, zodat we onze aanwezigheid op het web en onze services kunnen
optimaliseren. We behouden ons het recht voor deze gegevens later te bekijken als we ons
bewust worden van concrete redenen om illegaal gebruik te vermoeden.
1.3 Nieuwsbrief
We gebruiken de nieuwsbrief om u regelmatig te informeren over ons bedrijf en onze services.
Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres van u nodig, evenals
informatie waarmee wij kunnen garanderen dat u de eigenaar bent van het opgegeven emailadres of dat de eigenaar van het adres akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief.
We verzamelen geen verdere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de
nieuwsbrief te verzenden en worden niet doorgegeven aan derden. We vergelijken de op deze
manier verzamelde gegevens niet met andere gegevens die we via andere paginaonderdelen
kunnen verzamelen.
We slaan uw IP-adres en uw registratiedatum op wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.
Deze informatie wordt alleen opgeslagen als bewijs in het geval dat een derde een e-mailadres
misbruikt en de houder van het adres ondertekent om de nieuwsbrief te ontvangen zonder hun
medeweten.
U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van gegevens of uw e-mailadres
intrekken of uw toestemming om deze gegevens te gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden.
U kunt de toestemming intrekken door een bericht te sturen naar de verstrekte
contactgegevens.
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1.4 Nieuwsbrief volgen
Onze nieuwsbrief bevat trackingpixels (webbugs) die we kunnen gebruiken om te bepalen of en
wanneer een e-mail is geopend en welke links in de e-mail de gepersonaliseerde ontvanger
heeft geopend.
We slaan deze gegevens op zodat we onze nieuwsbrief optimaal kunnen aanpassen aan de
wensen en interesses van onze abonnees. Daarom gebruiken we de verzamelde gegevens om
gepersonaliseerde nieuwsbrieven naar de respectieve ontvangers te sturen.
We vragen uw toestemming om dit te doen waar nodig.
Wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekt, wordt uw
toestemming voor de bovengenoemde tracking ook beschouwd als ingetrokken.
1.5 Contact formulier
Wij bieden u de mogelijkheid om via onze website contact met ons op te nemen via e-mail en /
of een contactformulier. In dergelijke gevallen bewaren we alleen de informatie die door de
gebruiker wordt verstrekt. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw vraag te verwerken en
voor eventuele vervolgvragen. We verwijderen vervolgens uw gegevens als u niet akkoord bent
gegaan met verdere verwerking en gebruik. We vergelijken ook de op deze manier verzamelde
gegevens niet met andere gegevens die we via andere paginaonderdelen kunnen verzamelen.
1.6 Reageren / blogfunctie
We bieden u de mogelijkheid om opmerkingen over afzonderlijke berichten op onze website
achter te laten. We slaan het IP-adres van de commentaarschrijver / abonnee op. We slaan deze
informatie op voor veiligheidsdoeleinden, voor het geval de commentaarschrijver inbreuk maakt
op de rechten van derden in hun commentaar en / of illegale inhoud invoert, omdat we kunnen
worden aangeklaagd voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze inhoud door een
gebruiker is gemaakt.
Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden. We vergelijken ook de op deze manier
verzamelde gegevens niet met andere gegevens die we via andere paginaonderdelen kunnen
verzamelen.
1.6.1 Abonneren op opmerkingen
Op onze website bieden we je de mogelijkheid om je te abonneren op volgende reacties op een
bericht als je een reactie op dat bericht hebt achtergelaten. Als u ervoor kiest om van deze optie
gebruik te maken, ontvangt u een bevestigingsmail om te controleren of u daadwerkelijk de
eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres. U kunt uw beslissing om zich te abonneren op
dergelijke volgende opmerkingen te allen tijde intrekken. Zie de bevestigingsemail voor meer
informatie hierover. Gegevens die op deze manier zijn verkregen, worden niet doorgegeven aan
derden. We vergelijken ook de op deze manier verzamelde gegevens niet met andere gegevens
die we via andere paginaonderdelen kunnen verzamelen.
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1.7 Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die
op uw computer zijn opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te
analyseren. Deze recordinformatie is bijvoorbeeld uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de
eerder door u gebruikte website (verwijzende URL) en de datum en tijd waarop u onze website
hebt bezocht. De informatie die via deze tekstbestanden wordt gegenereerd bij uw gebruik van
onze website, wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google
zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren om rapporten over
de website-activiteit voor de websitebeheerder samen te stellen en om verdere diensten te
bieden die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Als deze bij wet
zijn voorgeschreven of als derden deze gegevens namens Google verwerken, verzendt Google
deze informatie ook naar deze derde partijen. Deze gegevens worden op geanonimiseerde of
gepseudonimiseerde wijze gebruikt. Verdere informatie is rechtstreeks verkrijgbaar bij Google.
Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt, raadpleegt u de
Google Data Privacy Verklaring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
1.7.1 Browser plug-in
U kunt voorkomen dat uw computer cookies opslaat door de instellingen in uw browsersoftware
te wijzigen; We willen echter opmerken dat als u dit doet, u niet alle functies van deze website
volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens die door de cookie worden
gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar
Google worden verzonden en dat Google deze informatie niet kan verwerken door de
browserplug-in die beschikbaar is te downloaden en te installeren. de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Naast, of als een alternatief voor de browser-add-on, kunt u het volgen door Google Analytics op
onze websites voorkomen door op deze link te klikken. Link invoegen. Een opt-out cookie wordt
op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics informatie voor deze website
en voor deze browser in de toekomst opslaat, zolang de cookie maar in uw browser is
geïnstalleerd.
1.7.2 Contractverwerking
We hebben een contract gesloten met Google voor de verwerking van contractgegevens en
voldoen volledig aan de wettelijke vereisten voor het gebruik van Google Analytics.
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1.7.3 IP Anonimiseringsfunctie
We gebruiken de "Activate IP anonymisation" -functie op deze website. In dit geval wordt uw IPadres afgekort en daardoor geanonimiseerd door Google binnen lidstaten van de Europese Unie
en andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte. Het volledige IP-adres wordt alleen naar een server van Google in de VS verzonden en
daar in uitzonderingsgevallen afgekort.
1.8 Google Adwords
Onze website gebruikt Google-conversies bijhouden. Google-conversies bijhouden is een
service van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Wanneer u onze website bezoekt via een advertentie die door Google wordt gepost, slaat
Google Adwords een cookie op uw computer op. De cookie voor het bijhouden van conversies
wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die door Google is geplaatst.
Deze cookies worden na 30 dagen ongeldig en zijn niet gebruikt om u persoonlijk te
identificeren. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie nog niet is
verlopen, zien wij en Google dat u als gebruiker op onze advertentie klikt die door Google is
geplaatst en daardoor naar onze pagina is overgebracht. Google gebruikt de informatie die is
verkregen via de cookies om bezoekersstatistieken voor onze website te genereren. We
gebruiken deze statistieken om het totale aantal gebruikers te bepalen dat op onze advertentie
heeft geklikt, evenals welke gebruikers toegang hebben gekregen tot welke pagina's op onze
website. Wij en andere adverteerders die 'Google Adwords' gebruiken, ontvangen echter geen
informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen,
bijvoorbeeld door uw browser zo in te stellen dat in het algemeen cookies worden
gedeactiveerd of alleen cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd.
Zie de volgende link voor de Google-privacyverklaring voor gegevens voor Adwords:
https://services.google.com/sitestats/de.html.
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1.9 Google AdSense
Onze website maakt gebruik van Google AdSense. Google AdSense is een service van het
bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, gebruikt om
advertenties te integreren. Google AdSense gebruikt zogenaamde "cookies", dit zijn kleine
tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw
gebruik van de website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde
webbakens. Met deze webbeacons kan Google informatie, zoals informatie over de
bezoekersstroom naar onze website, evalueren. Deze informatie wordt samen met uw IP-adres
en de opgenomen opname-indelingen naar Google in de VS verzonden, en kan door Google aan
contractpartners worden overgedragen. Google combineert uw IP-adres echter niet met andere
gegevens die door u zijn opgeslagen.
U kunt voorkomen dat uw computer cookies installeert door de instellingen in uw browser te
wijzigen; We willen echter opmerken dat als u dit doet, u niet alle functies van onze website
volledig kunt gebruiken. Met uw gebruik van deze website verklaart u dat u toestemming wilt
hebben om de door Google verzamelde gegevens over u te laten verwerken op de beschreven
manier en voor het hierboven aangegeven doel.
1.10 Google Remarketing
Onze website gebruikt Google Remarketing. Google Remarketing is een service van het bedrijf
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google-remarketing
kan worden gebruikt om advertenties weer te geven voor gebruikers die in het verleden onze
website al hebben bezocht. Hiermee kunnen advertenties die zijn aangepast aan uw interesses
in het Google-advertentienetwerk worden weergegeven op onze pagina. Google Remarketing
gebruikt cookies voor deze beoordeling. Deze maken het mogelijk om onze bezoekers te
herkennen wanneer ze deze websites binnen het advertentienetwerk van Google openen. Dit
maakt het voor Google mogelijk om advertenties in zijn advertentienetwerk te presenteren die
betrekking hebben op inhoudsbezoekers die eerder zijn bezocht op andere websites van het
Google-advertentienetwerk die ook de Google-remarketingfunctie gebruiken. Volgens zijn eigen
verklaringen verzamelt Google hier geen persoonlijke informatie over.
U kunt deze functie deactiveren door de instellingen onder
http://www.google.com/settings/ads te wijzigen.
Als u niet wilt dat Google de functie Remarketing gebruikt, kunt u deze meestal deactiveren door
de instellingen te wijzigen onder http://www.google.com/settings/ads. Als alternatief kunt u
het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties deactiveren via het
initiatief voor een advertentienetwerk door de instructies op
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.
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1.11 Facebook-Like-componenten
Onze website integreert een plug-in voor het Facebook sociale netwerk van het bedrijf Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. Facebook-plug-ins worden geïdentificeerd
door het Facebook-logo of de "Vind ik leuk" -knop op onze pagina. Een overzicht van Facebookinvoegtoepassingen is hier beschikbaar: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Telkens wanneer u een van onze websites bezoekt die dergelijke componenten weergeeft,
zorgen deze componenten ervoor dat uw browser een weergave van componenten van
Facebook downloadt. Dit proces informeert Facebook welke specifieke pagina's van onze
website u momenteel bezoekt. Als u onze website bezoekt en tegelijkertijd bent aangemeld bij
Facebook, herkent Facebook welke specifieke pagina u bezoekt met behulp van de informatie
die door de componenten wordt verzameld en koppelt deze informatie vervolgens aan uw
persoonlijke Facebook-account. Als u bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk" klikt of een
opmerking invoert, wordt deze informatie verzonden naar uw persoonlijke Facebookgebruikersaccount en daar opgeslagen. Bovendien wordt informatie die aangeeft dat u onze
pagina hebt bezocht, verzonden naar Facebook. Dit gebeurt ongeacht of u op de componenten
klikt of niet.
We willen opmerken dat wij als pagina-aanbieder niet weten welke gegevens naar Facebook
worden verzonden en ook niet hoe deze door het bedrijf worden gebruikt. Meer informatie is
beschikbaar in de Facebook Data Privacy Verklaring op http://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website kan associëren met uw Facebookgebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount voordat u onze pagina
bezoekt.
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1.12 Aangepaste doelgroepen op de Facebook-website (zonder "uitgebreide vergelijking")
We gebruiken communicatiemiddelen van Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7
Hanover Quay, Dublin 2 Ireland (hierna "Facebook" genoemd) op sommige van onze pagina's.
Dit stelt ons in staat om advertenties op Facebook aan te bieden die zijn afgestemd op uw
interesses. Om te voorkomen dat onnodige advertenties worden weergegeven, kunnen we
voorkomen dat dergelijke inhoud op een gerichte manier wordt geleverd. Doorgaans genereert
dit een niet-omkeerbare en niet persoonlijk gerelateerde checksum (hash-waarde) uit uw
gebruikersgegevens, die voor analytische en marketingdoeleinden naar Facebook kunnen
worden verzonden. Dit betekent dat inhoud anoniem wordt aangepast en uitsluitend op basis
van versleutelde waarden, waarbij een bepaalde waarde altijd een bepaalde identificatiewaarde
genereert zonder duidelijke gegevens naar ons of naar Facebook te verzenden. Gegevens
worden verzonden via TLS (transportlaagbeveiliging). De Facebook-cookie wordt gebruikt voor
de aangepaste doelgroepen op de website.
Raadpleeg de Richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook voor meer informatie over
het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking en hoe Facebook uw gegevens gebruikt,
evenals hoe u uw instellingen kunt wijzigen om uw privacy te beschermen. Deze richtlijnen zijn
beschikbaar op https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u bezwaar wilt maken
tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit doen in de instellingen
van uw Facebook-account.
U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door een opt-outcookie in te stellen. Om dit te doen, klik op de volgende link:
https://www.facebook.com/help/einfügen
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1.13 Google Maps
We gebruiken het onderdeel "Google Maps" van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.
Telkens wanneer u de component "Google Maps" opent, slaat Google een cookie op om
gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken bij het weergeven van de pagina waarop het
onderdeel "Google Maps" is geïntegreerd. Deze cookie wordt meestal niet verwijderd wanneer u
uw browser sluit, maar verloopt eerder na een bepaalde tijd tenzij u deze eerst handmatig
verwijdert.
Als u niet toestemt dat uw gegevens op deze manier worden verwerkt, kunt u de service "Google
Maps" deactiveren en voorkomen dat op deze manier gegevens naar Google worden verzonden.
Om dit te doen, moet u de Java-Script-functie in uw browser deactiveren. We willen echter
opmerken dat als u dit doet, u "Google Maps" niet kunt gebruiken of het slechts in beperkte
mate kunt gebruiken.
"Google Maps" en informatie verkregen via "Google Maps" wordt gebruikt in overeenstemming
met de gebruiksvoorwaarden van Google
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
evenals de aanvullende voorwaarden en bepalingen voor 'Google Maps'
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
1.14 Klant- / contractgegevens
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen als dit nodig is om de juridische relatie
(bestaande gegevens) te initiëren, te bepalen of te wijzigen. Wij verwerken alleen persoonlijke
informatie over hoe u onze website gebruikt (gebruiksgegevens) indien nodig om uw gebruik
van de service of voor facturering te vergemakkelijken.
1.15 Vacatures / online applicaties
Uw applicatiegegevens worden door ons elektronisch en op andere manieren verwerkt met het
oog op het voltooien van het aanvraagproces. Gegevens worden met name elektronisch
verwerkt als u uw aanvraagdocumenten elektronisch naar onze organisatie verzendt,
bijvoorbeeld via e-mail.
Als u na uw aanvraag een arbeidsovereenkomst sluit, kunnen de door u verzonden gegevens
door ons worden opgeslagen in uw personeelsdossier met het oog op typische organisatorische
en administratieve processen, met inachtneming van de relevante wettelijke voorschriften.
De gegevens die u verzendt, worden automatisch verwijderd als uw aanvraag wordt afgewezen,
twee maanden nadat we u op de hoogte hebben gesteld van de weigering.
Dit is niet van toepassing als wettelijke vereisten (zoals onze bewijslast op grond van de
Algemene wet gelijke behandeling) bepalen dat we de gegevens langer moeten bewaren, of als
u uitdrukkelijk heeft toegestemd om uw gegevens gedurende een langere periode in onze
potentiële aanvragers te bewaren. databank.
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1.16 Veilige verzending
We gebruiken state-of-the-art encryptieprocessen (zoals SSL) om de beveiliging van uw
gegevens tijdens verzending te beschermen. U kunt zien of gegevens gecodeerd worden
verzonden, omdat de letters "https: //" aan het begin van uw browserlijn worden toegevoegd.
Verzend alleen vertrouwelijke informatie wanneer SSL-codering actief is.

2 Rechtsgrondslagen voor het verwerken van persoonlijke informatie
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen indien nodig om de inhoud van de juridische
relatie te initiëren, te bepalen of te wijzigen, als wettelijke voorschriften voorschrijven dat wij
persoonlijke gegevens verwerken of als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met dergelijke
verwerking.

3 Verwerking op basis van gerechtvaardigde interesse
Om onze andere gerechtvaardigde belangen te beschermen, is het ons wettelijk toegestaan om
persoonlijke gegevens te verwerken voor zover de belangen of fundamentele rechten en
vrijheden van de betreffende persoon niet opwegen tegen de onze.

4 Overdracht van persoonlijke informatie aan derden
Wij verzenden uw gegevens niet naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Alleen onze
servicepartners zijn van deze regel uitgezonderd, omdat we hun diensten nodig hebben om de
contractuele relatie uit te voeren. We houden ons daarbij strikt aan de wettelijke voorschriften.
Alleen de minimaal vereiste gegevens worden verzonden. Alle serviceproviders zijn verplicht om
te voldoen aan de toepasselijke vereisten voor privacywetgeving.
Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende dienstverleners:
Dienstverleners
Transportdienstverleners
Financiële Dienstverleners
Verpakkingsdienstverleners

Type gegevens
Afleveradressen
Adresgegevens
Afleveradressen

5 Toezending van persoonlijke informatie aan een derde land of internationale
organisatie
Wij verzenden uw persoonlijke gegevens niet naar derde landen / internationale organisaties
buiten de Europese Gemeenschap, en wij zijn ook niet van plan dit in de toekomst te doen.

6 Duur waarvoor persoonlijke gegevens worden opgeslagen
We bewaren persoonlijke informatie zolang als nodig is om een door u gevraagde dienst aan te
vullen of waarvoor u uw toestemming hebt verleend, tenzij er andere wettelijke verplichtingen
bestaan, zoals bewaarperiodes voor handels- en belastingwetgeving.
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7 Rechten van betrokken partijen
Informatie
U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens of
gegevens die zijn opgeslagen onder uw pseudoniem, evenals over de herkomst van deze
gegevens, de ontvanger aan wie gegevens zijn verstrekt en het doel van gegevensverwerking.
Neem hiervoor contact met ons op via het adres dat is vermeld in de juridische kennisgeving of
als u andere vragen hebt over persoonlijke informatie.
Correctie
U hebt het juiste verzoek om onjuiste persoonlijke informatie over u te corrigeren of dat we
onvolledige persoonlijke informatie invullen met het oog op de doeleinden van de verwerking
ervan.
Verwijderen
Persoonlijke gegevens die op u zijn opgeslagen, worden verwijderd als u uw toestemming
intrekt om dergelijke gegevens te laten opslaan, als u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw
persoonlijke gegevens, als het niet langer nodig is dat we gegevens bewaren om het doel
waarvoor het werd bewaard te vervullen , of als het niet langer is toegestaan om de gegevens
onder de wet te bewaren.
Beperking van verwerking
Als u de juistheid betwist van persoonlijke informatie die op u is opgeslagen, of als u de
persoonlijke informatie nodig hebt om te beweren, uit te oefenen of te verdedigen tegen
juridische claims, maar we hebben de gegevens niet langer nodig, kunt u verzoeken om de
verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
U kunt ook de verwerking van uw gegevens beperken voor de periode tussen het moment
waarop u een bezwaar tegen verwerking indient en wanneer een beslissing wordt genomen over
de vraag of verwerking is toegestaan.
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt is, zullen we deze niet langer
verwerken.
Bezwaar
Als we uw persoonlijke informatie verwerken op basis van een gerechtvaardigde belang van
onze kant of een belang van een derde partij, of als we de informatie moeten verwerken om een
taak uit te voeren in het algemeen belang of onder een officiële autoriteit, hebt u het recht om
bezwaar aan te tekenen aan de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke
situatie.
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Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken tenzij we
dringende, beschermde redenen kunnen tonen om dit te doen die zwaarder wegen dan uw
interesses, rechten en vrijheden, of als we de gegevens moeten verwerken om te beweren, te
oefenen of te verdedigen tegen wettelijke conclusies.
Dit recht om bezwaar te maken geldt eveneens voor directe advertenties en bijbehorende
profilering.
Bezwaar tegen het adverteren van e-mails
Wij verzetten ons hierbij tegen de gegevens die we in onze juridische kennisgeving moeten
vermelden om advertenties en informatiemateriaal te verzenden waarnaar we niet uitdrukkelijk
hebben gevraagd. De website-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om
juridische stappen te ondernemen als ze reclame-informatie ontvangen, bijvoorbeeld via spam
e-mails, zonder ze te vragen.
Datatransmissiecapaciteit
U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd, algemeen en machinaal
leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens naar andere organisaties te verzenden.
U kunt ook vragen dat wij uw persoonlijke informatie rechtstreeks naar een andere organisatie
verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is.

8 Intrekking
U hebt het recht om elke toestemming die u heeft verleend te allen tijde in te trekken.
Herroepingen moeten schriftelijk gebeuren. Dit heeft geen invloed op de legaliteit van de
verwerking die wordt uitgevoerd tot de intrekking op basis van de toestemming.

9 Klachten bij een verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om klachten in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke informatie bij
een toezichthoudende autoriteit.
U kunt op elk moment contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit:
Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

10 Verstrekken en niet verstrekken van persoonlijke informatie
U kunt onze website over het algemeen bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
In dergelijke gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens niet opslaan. We willen echter
opmerken dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt
gebruiken. Om onze services te verbeteren, analyseren we alleen statistische gegevens die niet
persoonlijk aan u zijn gekoppeld.
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11 Geautomatiseerde besluitvorming
Als onderdeel van onze website gebruiken we processen voor geautomatiseerde
besluitvorming. We gebruiken hier geen persoonlijke gegevens. Wij begeleiden de klant met
behulp van de plugvinder anoniem naar het product.

12 Veranderen van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt
Als we persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we het hebben
verzameld, zullen we u over dit andere doel informeren voordat we de gegevens verder
verwerken.

13 Wijzigingen in de Data Privacy Verklaring
We behouden ons het recht voor onze beveiligings- en gegevensprivacymaatregelen te wijzigen,
indien nodig op grond van de wet en / of vanwege technische ontwikkelingen. In dergelijke
gevallen passen we onze gegevensprivacyinformatie dienovereenkomstig aan. Noteer daarom
altijd de huidige versie van onze Data Privacy Verklaring.

14 Vragen, suggesties en klachten
We zijn altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden over de verwerking van uw persoonlijke
gegevens door onze organisatie. Voor vragen die niet kunnen worden beantwoord door dit
privacybeleid of voor verdere informatie, suggesties of klachten, kunt u contact met ons
opnemen op het vermelde adres.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze coördinator voor gegevensbescherming
met vragen over gegevensprivacy. De contactgegevens zijn:
YECATECH
Mercuriusstraat 26A
3133 EN VLAARDINGEN
085 06 03 300
Info@yecatech.nl
www.yecatech.nl
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