PRIVACY BELEID
Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Voor meer informatie over
het gebruik van deze cookies kunt u onze privacyverklaring lezen. Als u onze website bezoekt, gaat u
akkoord met het gebruik van cookies en de op dat moment geldende privacyverklaring. In deze
Privacyverklaring wordt beschreven hoe KERN MANAGEMENT + ADVIES de persoonsgegevens van de
bezoekers van haar website www.kern-advies.nl en/of www.kern-management.nl verwerkt.
1.

KERN MANAGEMENT + ADVIES houdt zich te allen tijde aan de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en respecteert uiteraard uw privacy. Over het algemeen
verzamelen wij slechts informatie die niet direct tot uw identiteit herleidbaar zal zijn.
Voor zover wij IP-adressen verzamelen, dient de verwerking hiervan uitsluitend
interne, systeem gerelateerde en statistische doeleinden.

2.

Wij verzamelen verder enkel persoonsgegevens die u ons vrijwillig ter beschikking
stelt, zoals uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres voor het
ontvangen van onze nieuwsbrief of om meer informatie van ons te ontvangen.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden of u kunt hiervoor
te allen tijde contact opnemen met KERN MANAGEMENT + ADVIES via
info@kern-management.nl. Voor zover u deze gegevens aan ons verstrekt, zullen wij
deze alleen voor dat specifieke doeleinde gebruiken (tenzij hier ander vermeld). Voor
eventueel ander gebruik van uw persoonsgegevens wordt expliciet uw toestemming
gevraagd.

3.

Het is u te allen tijde toegestaan om inzage in uw persoonsgegevens te vragen en om
KERN MANAGEMENT + ADVIES te verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te
vullen, te verwijderen dan wel af te schermen, als deze gegevens feitelijk onjuist,
onvolledig of niet ter zake dienend zijn. Indien u aangeeft niet langer onze
nieuwsbrief te willen ontvangen, zal uw e-mailadres worden verwijderd uit ons
adressenbestand.

4.

KERN MANAGEMENT + ADVIES draagt zorg voor passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de (door u verstrekte) persoonsgegevens
adequaat te beschermen. Bij communicatie per e-mail kan de volledige gegevensbeveiliging echter niet door ons gewaarborgd worden.

5.

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden ter
beschikking stellen die de in deze Privacyverklaring genoemde
gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ons zullen
uitvoeren, bijvoorbeeld om de nieuwsbrief te verzenden of voor statistische doeleinden. Wij zullen uw gegevens echter verder in geen geval aan derden verstrekken,
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met name niet in het kader van direct marketingdoeleinden, uitgezonderd wanneer
wij hiertoe op grond van relevante wet- of regelgeving gerechtigd of verplicht zijn.
6.

Wij maken verder op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schrijf van uw computer, smartphone of tablet wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers worden teruggestuurd. Cookies kunnen over het algemeen worden
gebruikt bijvoorbeeld om voorkeuren te onthouden, om surfgedrag van
bezoekers te tracken en om social mediatoepassingen, zoals Twitterknoppen aan te
bieden. U kunt de plaatsing van deze cookies altijd weigeren door dit als zodanig in te
stellen in uw browser.

7.

KERN MANAGEMENT + ADVIES maakt verder gebruik van Google Analytics om
inzicht te krijgen in de vraag hoe men onze website bereikt en hoe de website wordt
gebruikt om deze vervolgens te kunnen optimaliseren, en maakt daarvoor gebruik
van cookies. Google Analytics is een hulpprogramma voor webanalyse van Google
waarmee wij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met
onze website. In dat kader kunnen wij een verscheidenheid aan rapporten
weergeven met informatie. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website en
dienstverlening verbeteren. Gegevens, zoals IP-adressen en browsergegevens
worden anoniem verzameld met Google Analytics. Websitetrends worden
gerapporteerd zonder individuele bezoekers te identificeren. De gegevens wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het
Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat
er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Zoals veel andere services
gebruikt Google Analytics met het bovenstaande doel cookies om interacties van
bezoekers bij te houden. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan,
zoals de tijd waarop het huidige bezoek heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site
eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is
terechtgekomen. Deze cookies worden niet gedeeld met andere diensten van
Google. Zie voor meer informatie over welke cookies bij Google Analytics exact
worden geplaatst: https://developers.google.com/analyCcs/resources/concepts/gaConceptsCookies

8.

KERN MANAGEMENT + ADVIES kan in de toekomst besluiten om, voor zover
wettelijk toegestaan, deze Privacyverklaring te wijzigen. Als u vragen of verzoeken
heeft, kunt u contact opnemen met: KERN MANAGEMENT + ADVIES, E-mail:
info@kern-management.nl.
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