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In dit document wordt beschreven welke gegevens van bezoekers en klanten
worden vastgelegd en hoe deze gegevens worden verwerkt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Klanten
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
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Bezoekers van de website
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
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Imagine...IT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Imagine...IT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website verstrekt. Imagine...IT kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:

E-mailadres

E-mailadres
Bankgegevens t.b.v.
Facturering

WAAROM IMAGINE...IT GEGEVENS NODIG HEEFT

Imagine...IT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per
post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Imagine...IT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
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HOE LANG IMAGINE...IT GEGEVENS BEWAART

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard, om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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WEBSITEBEZOEK
Op de website van Imagine...IT worden geen algemene bezoekgegevens
bijgehouden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
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BEVEILIGEN
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U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@imagine-it.nl. Binnen vier weken, zal op uw verzoek worden gereageerd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
Imagine...IT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Imagine...IT op
via info@imagine-it.nl, www.imagine_it.nl is de website.
Imagine...IT is als volgt te bereiken:
Postadres tevens vestigingsadres

E-mailadres:
Inschrijvingsnummer handelsregister

Wederik 4
3892 AH ZEEWOLDE
info@imagine-it.nl
39049770

Kamer van Koophandel:

Lelystad

Kritische noot
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Imagine…IT is van mening dat de wet AVG een schijnveiligheid biedt. Zolang het
systeem van inloggen op het merendeel van de websites bestaat uit het invoeren
van een gebruikersnaam en een wachtwoord (zoals vaak wordt aanbevolen “Kies
een sterk wachtwoord en wijzig het wachtwoord regelmatig”) en zolang de
cookiewetgeving het toestaat dat websites alleen maar hoeven te melden dat
cookies geplaatst worden en dat u automatisch toestemming geeft om cookies te
plaatsen wanneer u doorgaat met surfen, zal er aan de veiligheid door het invoeren
van de wet AVG niets veranderen. Recente publicaties van het hacken van
websites tonen aan dat het systeem niet veilig is. Daar hebben wij als gebruikers
geen invloed op. Tegelijkertijd bestaat het surfen over het internet eigenlijk uit het
constant laden en opslaan van bestanden op uw computer.
Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord was voldoende toen er nog sprake
was van lokale netwerken.
Wetgeving moet zich richten op oorzaken en niet op het bestrijden van gevolgen.
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