Privacyverklaring
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 ook van
toepassing op uw gegevens die u achterlaat op onze website.
Coalitie HOT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw naam
- Uw bedrijfsnaam
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als
u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Bewaren van gegevens
Coalitie HOT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
Coalitie HOT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres
van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Coalitie
HOT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Ook Google bewaart informatie over uw websitegebruik voor Google Analytics. Lees het
privacy beleid van Google voor meer informatie.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel
van links met onze internetsite zijn verbonden.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

