Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op de website IncassoLink.nl

1 Grondbeginselen gegevensbescherming en gebruik van
persoonsgegevens
Wij, IncassoLink, zijn blij dat je onze website bezoekt en we willen je graag
informeren over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
door ons wanneer je onze website bezoekt. IncassoLink verzamelt, bewerkt en
gebruikt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met dit privacybeleid en
binnen het kader van de wettelijke vergunning. Mocht je meer informatie willen of
vragen hebben over de manier waarop IncassoLink met de bescherming van
persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op met info@IncassoLink.nl.

2 Wat zijn persoonsgegevens?
In Nederland is de betekenis van ‘persoonsgegevens’ vastgelegd in de Wet
bescherming persoonsgegevens. In deze wet worden persoonsgegevens
gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot persoonlijke of materiële
omstandigheden van een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

3 Algemene informatie over gegevensbescherming
Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen, worden er geen
persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt tijdens het gebruik van deze
website.

3.1 Contact
Voor algemene vragen kun je contact met ons opnemen via ons contact formulier.
Om deze gegevens te verwerken, hebben we je contactgegevens (naam en emailadres) nodig. Deze gegevens, alsook alle correspondentie die wordt
uitgewisseld, zal door ons worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het doel
waarvoor je ons deze gegevens beschikbaar hebt gesteld en om onze
dienstverlening te verbeteren.

3.2 Verbindingsgegevens
Als je onze website bezoekt, wordt bepaalde informatie verzameld door middel van
een standaardprocedure, zoals je IP-adres, welke webbrowser je gebruikt (type en
versie), welk besturingssysteem je gebruikt, de website waar je vandaan komt en het
tijdstip van je bezoek. Het is gebruikelijk dat wij deze gegevens alleen statistisch
analyseren om fouten te voorkomen en om onze dienstverlening te verbeteren.
Alleen in het geval van mogelijk misbruik met betrekking tot boekingen zullen we de
verbindingsgegevens gebruiken om de identificatie van de verantwoordelijke persoon
te vergemakkelijken.

3.3 Reclame via e-mail
Als je toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, zal je emailadres worden opgeslagen en gebruikt voor het verzenden van e-mails met
persoonlijke aanbiedingen totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. We maken voor
de aanmelding gebruik van de dubbele opt-in-methode. Dit betekent dat je, nadat je
je hebt aangemeld voor de dienst en ons je e-mailadres hebt gegeven, een e-mail
van ons ontvangt met daarin een link die je moet aanklikken om je aanmelding te
bevestigen. Je aanmelding en de bevestiging worden opgeslagen. De nieuwsbrief
wordt pas verstuurd nadat je hebt bevestigd. Deze procedure wordt gebruikt om
ervoor te zorgen dat je de enige persoon bent die zich kan aanmelden voor de
nieuwsbrief met het door jou opgegeven e-mailadres. Je kunt je op elk moment ook
weer afmelden. Wanneer je je wilt afmelden, stuur dan een e-mail naar
info@IncassoLink.nl of gebruik de link onderaan elk e-mailbericht.

3.4 Sollicitaties
Als je solliciteert bij IncassoLink, verzamelen, verwerken en gebruiken we je
persoonsgegevens om je online sollicitatie te kunnen verwerken. De gegevens van je
online sollicitatie worden direct doorgestuurd naar de afdeling human resources via
een versleutelde verbinding en worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. We
gebruiken de relevante technische en organisatorische methodes om ervoor te
zorgen dat je persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en volgens de wettelijke
vereisten worden behandeld.
Als je voor een bepaalde functie hebt gesolliciteerd en deze functie niet langer
beschikbaar is, of als wij denken dat je ook (of zelfs beter) geschikt bent voor een
andere functie, dan willen we je sollicitatie graag doorsturen binnen ons bedrijf. Laat
het ons weten als je hieraan niet wilt meewerken. Je persoonsgegevens worden
onmiddellijk verwijderd zodra de sollicitatieprocedure is beëindigd of na maximaal 6
maanden, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om je gegevens voor een
langere periode op te slaan.

4 Gegevensoverdracht
IncassoLink is een zoekmachine die bemiddelt om je in contact te brengen met
incassopartijen en hierin advies geeft. Gegevens van u en uw debiteuren worden
door zowel IncassoLink alsmede door de incassopartijen verzameld. Zie hiervoor de
bewerkersovereenkomst voor bezoekers/klanten van IncassoLink. Tevens zijn er
door IncassoLink bewerkersovereenkomsten afgesloten met de Incassopartners
welke uw incasso-opdrachten uitvoeren, welke we u op verzoek kunnen toesturen.
In de volgende gevallen kunnen je gegevens worden doorgegeven aan de bevoegde
autoriteiten/rechtbanken:
• In bepaalde gevallen is openbaarmaking aan nationale en internationale instanties
en/of rechtbanken voorzien door de wet als gevolg van een voorafgaande algemene
maatregel van bestuur of een gerechtelijk bevel. In dergelijke gevallen worden de
gegevens doorgegeven op een manier die voldoet aan de wettelijke eisen.
• Voor zover dit noodzakelijk is om (potentieel) onwettige handelingen te voorkomen,
of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van IncassoLink, de website of de
gebruikers van de website te beschermen en om deze op een wettelijk toelaatbare
manier te beschermen.

• In verband met een zakelijke transactie, zoals de verkoop van een filiaal of afdeling,
of een fusie, de consolidatie of verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval
van faillissement, kunnen wij je gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten,
de aangewezen curator en/of de mogelijke transactiepartner.

5 Cookies
De website van IncassoLink maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over
het gebruik van cookies op deze website www.IncassoLink.nl verwijzen we u naar
ons cookiebeleid.

6 Sociale media
Onze website hebben wij voorzien van geïntegreerde links naar diverse socialemediadiensten (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Xing, YouTube, Pinterest,
Linkedin). Door op het desbetreffende symbool of op de volledige naam te klikken,
word je automatisch doorgestuurd naar de website van de desbetreffende dienst.
Door op het symbool ‘Delen’ te klikken en de corresponderende sociale-mediadienst
te selecteren, kun je een gebeurtenis (bijv. het resultaat van een specifieke
zoekopdracht) op de website van deze dienst publiceren.
Als je naar de link van een sociale-mediadienst gaat door op de link ‘Volgen’ te
klikken, kun je de activiteiten van IncassoLink op het platform van de desbetreffende
dienst volgen.
Op de websites van sociale-mediadiensten gelden het gegevensbeschermingsbeleid
en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende dienst. IncassoLink heeft geen
invloed op de manier waarop deze websites gegevens verzamelen, verwerken en
gebruiken.

7 Beveiliging
IncassoLink heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingesteld
om opgeslagen persoonsgegeven te beschermen tegen onopzettelijke of bewuste
manipulatie, verlies en vernietiging en tegen toegang tot persoonsgegevens door
onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd, zodat
deze in de pas blijven lopen met technologische ontwikkelingen.

9 Jouw rechten
Op schriftelijk verzoeken laten we je graag weten welke persoonsgegevens van jou
bij ons zijn opgeslagen, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.
Overeenkomstig de voorwaarden van de bepalingen van de Nederlandse Wetgeving
op de Bescherming Persoonsgegevens kun je een aanvraag indienen om deze
gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen, tenzij dit verzoek in strijd is
met de wettelijk vastgestelde termijnen voor de bewaring van persoonsgegevens.
Neem voor informatie over je rechten contact op met:
IncassoLink
Gotlandstraat 9a
7418AZ Deventer
info@IncassoLink.nl.

