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Privacy Verklaring
Via de website van Das Geestig worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Das Geestig acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze
verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
• duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Das Geestig persoonsgegevens
verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Das Geestig u om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Das Geestig uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Das Geestig daar wettelijk toe
verplicht is;
• Das Geestig passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat Das Geestig dit ook eist van partijen die in opdracht van Das
Geestig persoonsgegevens verwerken;
• uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden,
te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze
verklaring zorgvuldig te lezen.
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1. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het bezoeken van onze website, het starten van een proefperiode, het invullen van de
contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij
ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen,
bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:
• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige contactgegevens;
• Inloggegevens;
• Betaalgegevens;
• IP-adres;
• Kvk-nummer en btw-nummer;
• Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen van toegang tot onze website www.dasgeestig.nl en subdomeinen
• Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
• Het aanbieden van onze services en diensten;
• Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
• Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
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2. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik
van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij
gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. Das Geestig maakt daarnaast
gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie
tussen u en de website wordt afgeschermd.

3. Bewaartermijn
Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn
van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij
alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard
moeten worden. De overige gegevens bewaren wij nog 1 jaar na aﬂoop van de overeenkomst
(bijvoorbeeld nadat u heeft opgezegd)

4. Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde
partijen
Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze
website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden
van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of
wij dit op basis van de wet mogen of moeten.

5. Cookies
Op de website van Das Geestig wordt gebruik gemaakt van cookies. Het staat u vrij om
cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u
achterhalen waar u cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is
dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
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Onze website maakt gebruik van cookies van/voor de volgende partijen:

Google
Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google
Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Googlezoekmachine op onze website terecht komen.

Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te
beschermen, zo:
• hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;
• hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd.

Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees
de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google
verzamelt via onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in
de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van
zelfregulering, waaronder het EU-US Privacy Shield Framework. Ga naar de Privacy Shield
website voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield-programma en om de
certiﬁcering van Google te bekijken.
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6. Websites van derden
De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat
deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij
adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze
websites bezoekt, of daar u persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier
waarop zij met uw gegevens omgaan.

7. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om
inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of
verplaatsing van uw gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact op te nemen via
info@dasgeestig.nl. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat
te identiﬁceren. In veel gevallen kunt u ook uw gegevens inzien of wijzigen als u middels het
mijn.dasgeestig.nl bent ingelogd.

8. Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Das Geestig kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen
op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en
cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Contactgegevens
Mocht u na het lezen vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk
of per e-mail contact op.

Das Geestig
Churchillplein 12
6883EW Velp
info@dasgeestig.nl
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Privacy Statement
Via the website of Das Geestig privacy-sensitive data or personal data are processed. Das
Geestig considers careful handling of personal data of great importance. Personal data is
therefore carefully processed and secured by us. In our processing we comply with the
requirements set by the privacy legislation. That means, among other things, that:
• it clearly states the purposes for which Das Geestig processes personal data. This is
done through this privacy statement;
• the collection of personal data is limited to only the personal data that are necessary
for the purposes for which they are processed;
• Das Geestig asks you for explicit permission to process your personal data in cases
where your permission is required;
• Das Geestig does not pass on your details to third parties, unless this is necessary to
provide the requested service or when Das Geestig is legally obliged to do so;
• Das Geestig takes appropriate security measures to protect your personal data and
that Das Geestig also requires this from parties that process personal data on behalf of
Das Geestig;
• your right to provide your personal data on request, for example for inspection,
correction or removal, is respected.

In this privacy and cookie statement we explain which personal data we collect and use and
with which goals and which use we make of cookies. We encourage you to read this statement
carefully.
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1. Use of personal data
When you visit our website, start a trial period, ﬁll in the contact page, or via other functions
of our website, you leave certain personal information with us. You may also have provided
data to us by telephone. We collect, store and use only the personal data that is entered by
you directly or of which it is clear that they are provided to us to process. When you visit our
website, start a trial period, ﬁll in the contact page, or via other functions of our website, you
leave certain personal information with us. You may also have provided data to us by
telephone. We collect, store and use only the personal data that is entered by you directly or
of which it is clear that they are provided to us to process.

We use the following data:
• Name and address details;
• Phone number;
• E-mail address;
• Other contact details;
• Credentials;
• Payment details;
• IP address;
• Chamber of Commerce number and VAT number;
• Other information that you provide to us.

We use this information for the following purposes:
• Providing access to our website www.dasgeestig.nl and subdomains
• Using functionalities on our website;
• Oﬀering our services and services;
• The inclusion of contact as requested is requested;
• Obtaining insight into the use of our website;
• Improving and evaluating our website and services;
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2. Security of personal data
We take appropriate technical and organizational security measures to limit abuse of, and
unauthorized access to, your personal data. For example, we use strict safety procedures and
access control. Das Geestig also uses secure connections (Secure Sockets Layer or SSL), which
protects all information between you and the website.

3. Storage period
We do not store the data for longer than is necessary to achieve the objectives stated in this
privacy and cookie statement. We use the statutory retention period of 7 years, depending on
the data and documents. We only use this retention period when it comes to data that must
be kept for so long according to the tax legislation. We keep the other data for 1 year after the
end of the agreement (for example after you have canceled)

4. Conﬁdentiality & provision to third parties
We deal conﬁdentially with your personal data. We do not provide the personal data we
collect via our website to third parties for direct marketing purposes of these parties.
Furthermore, we will not provide the information provided by you to other parties, unless this
is necessary in the context of the execution of the agreement or we may or must do so on the
basis of the law..

5. Cookies
The website of Das Geestig uses cookies. You are free to disable cookies via the browser. Via
the help function of your browser you can ﬁnd out where you can disable cookies. Keep in
mind that it is possible that our website will no longer work optimally.
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Our website uses cookies from / for the following parties:

Google
Through our website, cookies are placed and read from Google, as part of Google Analytics.
We use these services to keep track of and get reports on how our visitors use the website
and how our visitors end up on our website via the Google search engine.

We have made various arrangements with Google to protect your personal data, such as:
• we have created Google Analytics privacy-friendly;
• we have signed a processor agreement with Google;
• the last digits of your IP address are masked.
We have no further inﬂuence on the use of the data by Google and / or third parties. Read the
privacy statement of Google (which can change regularly) to know what they do with your
(personal) data that they process via these cookies. The information that Google collects
through our website is transferred to and stored by Google on servers in the United States.
Google claims to adhere to multiple frameworks of self-regulation, including the EU-US Privacy
Shield Framework. Go to the Privacy Shield website for more information about the EU-US
Privacy Shield program and to view the certiﬁcation of Google.
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6. Third party websites
The privacy and cookie statement does not apply to websites of third parties that are
connected to our website by means of links. We can not guarantee that these websites handle
your personal data in a reliable or secure manner. We advise you to read the privacy
statement of the websites of third parties before you visit these websites, or if you enter
personal data there, for more information about the way in which they deal with your data..

7. Your rights with respect to your personal data
When you have provided us with personal data, you have the right to ask us for access to,
correction, deletion or in some cases objection to, limitation or transfer of your data. You can
submit this request by contacting info@dasgeestig.nl. To prevent misuse, we can ask you to
adequately identify you. In many cases you can also view or change your details if you have
logged in via mijn.dasgeestig.nl.

8. Changes to this privacy and cookie statement
Das Geestig may change this privacy and cookie statement from time to time. Changes will be
published on this website. It is therefore advisable to consult this privacy and cookie
statement regularly, so that you are aware of these changes.

9. Contact details
If you have any questions, complaints or comments after reading, please contact us in writing
or by e-mail.
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