Akkoordverklaring
geldig Mei 2018

Akkoordverklaring voor het verzamelen en verwerken van gegevens door
asecos BV
asecos BV vindt een verantwoordelijke behandeling van de persoonsgegevens van
websitebezoekers een belangrijke prioriteit. In de mate waarin asecos persoonsgegevens van
gebruikers ontvangt, verwerkt en gebruikt, gebeurt dit overeenkomstig de toepasselijke nationale
en Europese regelgeving betreffende gegevensbescherming. U vindt deze informatie in het beleid
Gegevensbescherming van asecos BV.
Toestemming van de websitebezoeker (“Ik” in onderstaande verklaring)
Door deze akkoordverklaring te bevestigen, verklaar ik expliciet toestemming te geven om de
gegevens te gebruiken voor het vermelde doel.
Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens door asecos BV zullen worden bewaard en
gebruikt door personeelsleden van asecos om mijn vragen te verwerken en per telefoon, post of
e-mail met mij contact op te nemen.
Bovendien ga ik ermee akkoord dat deze informatie kan worden doorgegeven aan geen
gespecialiseerde provider teneinde de voorgestelde doelen te realiseren op basis van een
overeenkomst. Ik ga ermee akkoord dat de gespecialiseerde provider contact met me kan
opnemen.
Als ik mijn persoonlijk telefoonnummer heb vermeld, kan het zijn dat ik per telefoon wordt gecontacteerd voor
bijzondere aanbiedingen.
Ik kan op elk moment en gratis mijn toestemming bij asecos intrekken. Dit zal geen gevolgen
hebben voor de toekomst. Het volstaat hiervoor om een bericht te sturen naar het emailadres info@asecos.nl.
In de mate waarin ik op het contactformulier expliciet heb aangegeven interesse te hebben voor
de nieuwsbrief, ga ik ermee akkoord dat de nieuwsbrief van asecos BV mij per e-mail kan worden
toegestuurd en dat mijn klikgedrag (openen van pagina’s en clicks) wordt geëvalueerd om mij
content te bezorgen passend bij mijn interesse. Ik kan deze toestemming op elk moment gratis
intrekken door te klikken op de link “uitschrijven” die op elke nieuwsbrief wordt vermeld.
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