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1.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken gegevens van u, doordat u onze website hebt bezocht en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt
verstrekt.
2.

Bij een bezoek aan onze website

Analytische cookies om onder andere het gebruik van onze website in kaart te brengen. Het betreft altijd alleen
anonieme statistieken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat.
3.

Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief of gebruik van ons contactformulier

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of gebruik maakt van ons contactformulier, dan verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:
van u
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer (alleen contactformulier)
4.

van uw organisatie
Organisatienaam
Contactgegevens organisatie

Waarom verwerken we deze gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat u hebt aangegeven dat u graag onze nieuwsbrief wilt ontvangen of
contact met ons wenst.
5.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor wij uw
gegevens hebben ontvangen.
6.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neemt u hiervoor met ons
contact op via veilig@saamn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is, kunnen wij u vragen
zich te identificeren. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrieven, dan kunt u zich altijd
afmelden met behulp van de link onderaan elke nieuwsbrief.
7.

Delen met anderen

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, mits daar overeenstemming over is met u of als dit nodig is om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
8.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via veilig@saamn.nl.
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