Privacy beleid en Cookie Statement GPSS
Vooraf
Bij GPSS B.V. is de privacy van onze relaties heel belangrijk. Hieronder lees je de formele
documenten in dit kader. Simpel gezegd komt het er op neer dat wij alleen je naam en e-mail
adres gebruiken en in uitzonderlijke gevallen je postadres. Dit gebruiken we om in principe
een keer per kwartaal je een bericht te sturen. Dit is in ieder geval onze Governance
nieuwsbrief, maar het kan ook een mail met andere inhoud zijn of – in een enkel geval – een
bericht per post.

Privacy beleid
Bij GPSS B.V. is de privacy van onze relaties heel belangrijk. Daarbij gaan we uit van de
volgende kernwaarden:
• Informeren - Wij leggen uit hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
•
•

•

•

wij via dit privacybeleid.
Verzameling beperken - Wij zorgen dat onze verzameling van persoonsgegevens
beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening.
Geen verstrekking aan anderen dan verwerkers - Wij geven jouw persoonsgegevens
uitsluitend uit handen aan partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Vanzelfsprekend krijgen deze partijen geen toestemming om jouw gegevens voor eigen
(marketing)doeleinden te gebruiken.
Beveiligen - Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens
te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht jouw gegevens
verwerken.
Recht van inzage en correctie - Wij respecteren jouw recht om persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hierna leggen wij uit hoe wij bij het gebruik van persoonsgegevens te werk gaan en hoe wij
jouw recht op privacy respecteren en beschermen.
Gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•

NAW gegevens;
Bedrijfsnaam;
Functie;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
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Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om je, met name via onze nieuwsbrief, een keer
per kwartaal goede informatie te geven over actualiteiten op governance- en
pensioengebied, over onze trainingen en over andere events die wij organiseren.
Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Dit is alleen anders in de
situatie dat wij deze derde opdracht hebben gegeven om persoonsgegevens te verwerken
om de mailing voor ons te versturen, of indien enige wettelijke bepaling ons hiertoe
verplicht. En als we dat moeten doen, maken we afspraken met die partij om
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te garanderen.
Beveiliging
Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in dit privacy
beleid omschreven doeleinden, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting
zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.
Wijzigingen in dit privacy beleid
Ons privacy beleid is voor iedereen benaderbaar door publicatie op onze website. Wij
behouden ons het recht voor om wijzigingen in ons privacy beleid aan te brengen. Het is
handig om dit beleid geregeld via onze website te raadplegen, zodat je van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens
Heb je vragen over ons privacy beleid? Of wil je inzage in of wijziging of verwijdering van
jouw persoonsgegeven, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan direct aan jouw
verzoek gehoor geven.
Contact
GPSS B.V.
Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden
E-mail: info@gpss.nu
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Cookie Statement
Cookies
GPSS B.V. maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de
harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij
een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen
teruggestuurd worden. Het doel van de cookies is om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.
Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze
website niet optimaal werkt.
Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de Analytics dienst. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of
derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk
worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Neem de
privacyverklaring van Google door (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met je
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google verklaart zich te houden aan de EU-US and Swiss-US
Privacy Shield Frameworks.
Wijzigingen in deze cookieverklaring
Ons Cookie statement is voor iedereen benaderbaar via onze website. Wij behouden ons het
recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen. Het is handig om geregeld onze website te
raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Voor vragen over ons cookie statement kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Voor vragen, hierbij onze contactgegevens
GPSS B.V.
Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden
E-mail: info@gpss.nu

Privacy beleid en cookiestatement versie 15 mei 2018

3

