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Je privacy is voor Helmond Marketing van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.
Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.helmondmarketing.nl allemaal doet
met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met
Helmond Marketing.
Nieuwsbrieven
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrieven van Helmond Marketing. Hierin lees je nieuwtjes, tips
en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment
opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze
gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Onder geen voorwaarde verstrekken wij jouw gegevens aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van
een misdrijf).
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
www.helmondmarketing.nl gebruikt enkel technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.
We hebbende volgende maatregelen genomen betreffende de bescherming van persoonsgegevens:
• We hebben gegevens delen met Google uitgezet.
• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
• We hebben je IP-adres geanonimiseerd.
• We hebben ‘gegevens delen’ en ‘rapporteren aan Google’ uitgezet.
• De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google,
zoals DoubleClick en AdWords.
• De gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://www.helmondmarketing.nl).
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons
goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus
altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact
met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van
de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Helmond Marketing
Watermolenwal 11
5701 RV Helmond
info@helmondmarketing.nl

