Privacy verklaring
Human Sales Action hecht waarde aan privacy. Daarom doen wij er alles aan om de persoonlijke
informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming te behandelen.
Door onze website te bezoeken ga je akkoord met de onderstaande privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen en bewaren we?
Wij verzamelen alleen de gegevens die jij zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld:
●
●
●
●

naam
adresgegevens
e-mailadres
telefoonnummer

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze
verklaring, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?
Wij verzamelen alleen die gegevens die we nodig hebben in het kader van de projecten waaraan we
voor jou en met jou werken. Wij delen je gegevens niet met anderen, deze worden ook niet verkocht.
Wanneer je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij je e-mailadres en naam om je die
te sturen. Als je die niet meer wilt ontvangen, kun je je via een ¨unsubscribe¨ link afmelden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk voor jou te kunnen doen of
om het voort te zetten na een pauze.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als je het toch niet helemaal vertrouwt, kun je je persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of
verwijderen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onder meer:
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●
●
●
●
●
●
●

logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
encryptie van data;
pseudonimiseren van data;
het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
overdrachten alleen over SSL;
purpose-bound toegangsbeperkingen;
controle van erkende autorisaties.

Analytics
Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses via
Google Analytics en LeadInfo. Deze statistieken kunnen wij gebruiken om onze diensten te
optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de
website verbeteren. Wij hebben ervoor gezorgd dat jouw IP-adres wordt gemaskeerd, dat er een
verwerkingsovereenkomst is getekend met Google en dat er geen data worden doorgestuurd voor
aanvullende Google-diensten.

Cookies
Wij willen jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden.
Hiervoor maken wij gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de
werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook
gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw
IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten
gebruikmaakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen.
We gebruiken jouw IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren.
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 jouw
browser verwijderen.
Human Sales Action maakt gebruik van functionele en analytische cookies en niet van Tracking
cookies. Derhalve is volgens AVG/GDPR ook geen cooking melding noodzakelijk.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2020.
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