Privacy- en Cookieverklaring
ConnectingTheDots
Dit is de Privacy- en Cookieverklaring van ID Interactive B.V., t.h.o.d.n. ConnectingTheDots. Door
gebruik te maken van de Website gaat U akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in dit
document. Wij raden U aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

I. Definities
In deze verklaring worden de volgende begrippen met een hoofdletter geschreven als volgt
gedefinieerd:

Term

Omschrijving

Content

Omvat het geheel of delen van ieder auteursrecht,
handelsmerk (al dan niet geregistreerd), logo, en alle
overige intellectuele eigendomsrechten voor het
ontwerp, de content, informatie en materialen,
waaronder software, technologie, tekst, links, namen,
posts, berichten, e-mails, audiomateriaal, opmaak, foto's,
afbeeldingen, grafische weergaves, knoppictogrammen,
video en alle overige audiovisuele of overige materialen
die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op de Website,
waaronder al hetgeen te downloaden is.;

Mobiel Apparaat

Een draagbaar elektronisch apparaat zoals een
smartphone of een tablet computer.
“Diensten” – de werkzaamheden die ConnectingTheDots
ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke,
Opdrachtgever zal uitvoeren zoals vastgelegd in de
Overeenkomst;

Diensten

De werkzaamheden die ConnectingTheDots ten
behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke,
Opdrachtgever zal uitvoeren zoals vastgelegd in de
Overeenkomst;
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Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zoals deze beschikbaar
zijn op de Website en die van tijd tot tijd aangepast
kunnen worden;

Website

De website met het merk ConnectingTheDots en
verwijzend naar het domein
https://www.connectingthedots.nl/;

“Wij”, “Ons” of “Onze”

ID Interactive B.V., tevens handelend onder de naam
‘ConnectingTheDots’, een bedrijf dat statutair gevestigd
is in het Koninkrijk der Nederlanden onder
registratienummer 08185975, kantoorhoudende te
Nervistraat 2, 8013 RS Zwolle, Nederland;

“U”, “Uw”

U, als persoon, die toegang heeft tot en gebruik maakt
van de Website, waardoor U instemt met deze
voorwaarden.

II. Over ons
Persoonsgegevens worden verwerkt door Ons. Wij zijn als databeheerder verantwoordelijk voor Uw
Persoonsgegevens. Uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende
privacywetgeving zoals Wbp, respectievelijk AVG.

III. Contact
Indien U vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring of gebruik wilt maken van Uw rechten,
(Artikel 13 – Uw rechten), kunt U als volgt contact met Ons opnemen:
●
●

Schriftelijk per adres Nervistraat 2, 8013 RS Zwolle, Nederland.
Via e-mail op contact@connectingthedots.nl.

IV. Wijzigingen
Wij behouden Ons te allen tijde het recht voor onderdelen van deze Privacy- en Cookieverklaring te
wijzigen, aan te passen, alsmede bepalingen toe te voegen of verwijderen en zullen deze wijzigen bekend
maken op de Website. Wijzigingen van dit Privacyverklaring zijn onmiddellijk van kracht zodra deze op
de Website gepubliceerd zijn. Uw voortgezet gebruik van de Website na publicatie van de nieuwe versie
van het Privacyverklaring wordt beschouwd als acceptatie van de wijzigingen. Indien U niet akkoord
wenst te gaan met het gewijzigde Privacyverklaring wordt U verzocht de Website niet meer te
gebruiken.
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1. Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Wij de Persoonsgegevens die Wij van U ontvangen tijdens Uw
gebruik van Onze Website https://www.connectingthedots.nl/ verzamelen, verwerken, vrijgeven en
overdragen. Deze Privacyverklaring beschrijft Uw rechten met betrekking tot hoe Wij omgaan met Uw
Persoonsgegevens. Lees deze Privacyverklaring goed door. Wij willen U hiermee graag helpen om
geïnformeerde beslissingen te nemen wanneer U Onze Website gebruikt. Deze Privacyverklaring dient
in samenhang met Onze Algemene Voorwaarden gelezen te worden.

1.1. Verzamelen van Persoonsgegevens
1.1.1. Hoe Wij Persoonsgegevens over U verzamelen
Wij verzamelen gegevens die U vrijwillig aan Ons verstrekt tijdens Uw gebruik van de Website. In het
bijzonder:
●
●
●
●

Het e-mailadres dat U aan Ons verstrekt waarmee U zich inschrijft voor het ontvangen van
informatie van Ons.
Uw voor –en achternaam en ander gegegevens tijdens e-mailwisselingen met Ons.
Uw CV en andere gegevens tijdens online solliciteren bij Ons.
Als onderdeel van enig klantenservicecontact en/of enquêtes.

1.1.2. Websitegegevens
Wij verzamelen informatie over het Mobiel Apparaat, computer hardware en software ("apparaat”)
waarmee U de Website bezoekt. Wij verwijzen U graag naar Onze Cookieverklaring voor meer
informatie. In het bijzonder mogen Wij het Internet Protocol (IP)-adres verzamelen van het door U
gebruikte apparaat. Door middel van het unieke kenmerk van het apparaat dat U gebruikt om de
Website te bezoeken, verzamelen Wij verder informatie over:
●
●
●
●
●
●
●

Het type en de versie van de Internetbrowser.
Het besturingssysteem en type van het apparaat.
De schermresolutie van het apparaat.
Uw locatie (bij benadering) en de tijdzone instelling.
Tijden en data waarop U de Website bezoekt.
Reactietijden van de Website en pagina's, downloadfouten, duur van het bezoek aan bepaalde
pagina's, pagina-interactiegegevens (zoals scrollen, kliks en muisbewegingen).
Toegepaste methoden om van de Website weg te bladeren.

Wij gebruiken deze gegevens om statistisch en anoniem meer inzicht te verkrijgen in Uw
bezoekersgedrag en voorkeuren, opdat Wij de Website verder kunnen ontwikkelen en verbeteren en
om de druk op Onze servers te beheersen.
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1.2. Waarom Wij Uw Persoonsgegevens verwerken
1.2.1. Om U zo goed mogelijk van dienst te zijn
Wij verwerken Uw gegevens:
●
●
●

Om U te informeren over onze Diensten.
Om U de mogelijkheid te geven online te solliciteren.
Om te voldoen aan wettelijke bepalingen.

Op de volgende grondslagen:
●
●

Wij moeten Uw Persoonsgegevens verwerken om de Website voor U beschikbaar te maken en om
aan Onze verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden te voldoen.
Het is Ons legitieme belang Uw Persoonsgegevens zodanig aan te wenden dat Wij U zo goed
mogelijk van dienst kunnen zijn.

1.2.2. Profilering
Wij zullen Uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor profileringsdoeleinden.

1.2.3. Websitebeheer
Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om de Website te beheren, ontwikkelen en verbeteren.
Op de grondslag dat wij Uw Persoonsgegevens moeten verwerken om de Website voor U beschikbaar te
maken en om te voldoen aan Onze verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden.

1.2.4. Interne Registratie
Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken voor interne registratie en informatie doeleinden.
Op de volgende grondslagen:
●

●

Het is Ons legitieme belang om te verzekeren dat Onze bedrijfsgegevens actueel en nauwkeurig zijn
opdat Wij bij kunnen houden wie de Website gebruikt, om aan Onze wettelijke verplichtingen te
voldoen en om Uw naleving van de Algemene Voorwaarden te monitoren.
Het is Ons legitieme belang Uw Persoonsgegevens zodanig aan te wenden dat Wij U zo goed
mogelijk van dienst kunnen zijn.
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1.2.5. Marketing
Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om U via e-mail te voorzien van passende informatie en
nieuws over Onze Diensten die wij mogelijk in de toekomst aan zullen bieden, op de grondslag van Uw
toestemming.

1. 3. Uw toestemming
In het geval Wij voor het verwerken van Uw Persoonsgegevens Uw toestemming nodig hebben, zal U
gevraagd worden deze te geven door middel van het volgen van Onze instructies op de Website
wanneer Wij Uw Persoonsgegevens verzamelen.

1.4. Kinderen
U moet ten minste 16 jaar zijn om de Website te gebruiken. Wij verzamelen geen gegevens van personen
onder de 16 jaar, personen van onder de 16 jaar dienen zich te onthouden van het verstrekken van
Persoonsgegevens aan Ons. Door Uw gegevens aan Ons te verstrekken, bevestigt U tenminste 16 jaar of
ouder te zijn.

1.5. Links van derden
De Website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
werkwijze van derden. Deze websites hebben hun eigen algemene voorwaarden / Cookieverklaring /
Privacyverklaring en Wij adviseren dat U deze zorgvuldig doorleest alvorens U aan of via hen
Persoonsgegevens verstrekt.

1.6. Overdracht van Persoonsgegevens buiten de EEG
In bepaalde gevallen, voor het doel zoals hierboven omschreven, kunnen Uw Persoonsgegevens
overgedragen worden aan en bewaard worden op locaties buiten de EEG. Door Uw Persoonsgegevens
te verstrekken gaat U akkoord met het overdragen, bewaren en/of verwerken daarvan. Wij zullen alle
redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen die nodig zijn om te verzekeren dat Uw
Persoonsgegevens overeenstemming met algemene veiligheidsnormen, Privacywetgeving en deze
Privacyverklaring behandeld worden.

1.7. Het bewaren van verzamelde Persoonsgegevens
We zullen Uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig om het doel te dienen waarvoor deze
verzameld zijn.
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1.8. Veiligheid
1.8.1. Wij zetten er Ons voor in Uw Persoonsgegevens te beschermen
Wij hebben databeveiligingsbeleid en regelgeving ingesteld en technische maatregelen genomen om de
informatie waarover Wij beschikken te beveiligen.

1.8.2. Wij zorgen voor de veiligheid van Uw Persoonsgegevens
Wij gebruiken de meest geavanceerde technologieën, waaronder maar niet beperkt tot
dataversleuteling door middel van het toepassen van cryptografische cijfermatige versleuteling, naast
firewall- en netwerkbeveiliging om Onze computersystemen te beschermen tegen onbevoegde toegang.

1.8.3. Medewerkers en derden
Onze medewerkers en derden van wie Wij diensten afnemen zijn gehouden aan Onze privacynormen en
verplicht vertrouwelijk om te gaan met de Persoonsgegevens van alle bezoekers en gebruikers van de
Website. Wij beperken de toegang tot Uw persoonsgegevens ook tot slechts die medewerkers die deze
informatie nodig hebben om aan Onze verplichten te voldoen of Onze rechten uit te oefenen
voortvloeiend uit dit Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden.

1.9. Uw rechten
1.9.1. Inzage
Wanneer Wij van U een verzoek daartoe ontvangen, zullen Wij U informeren of Wij Uw
Persoonsgegevens (en andere specifieke details) bewaard hebben, en waar dit het geval is zullen Wij U
voorzien van een kopie van die Persoonsgegevens. Indien U aanvullende kopieën wenst kunnen Wij
hiervoor een bedrag in rekening brengen.

1.9.2. Rectificatie
Indien de Persoonsgegevens die Wij van U hebben onjuist of onvolledig zijn, dan kunnen Wij op Uw
verzoek deze informatie onmiddellijk rectificeren. Indien U wilt weten met welke derden Wij Uw
informatie hebben gedeeld, zullen wij, voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan, U voorzien van deze
gegevens zodat U direct contact met hen op kan nemen.
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1.9.3. Vergetelheid
In bepaalde gevallen kunt U Ons vragen de Persoonsgegevens die Wij van U hebben te wissen of
verwijderen. In het bijzonder in het geval dat Wij deze informatie niet langer nodig hebben of U Uw
toestemming intrekt (indien van toepassing). Indien Wij Uw informatie met derden hebben gedeeld,
zullen Wij deze waar mogelijk informeren over Uw verzoek tot vergetelheid. Indien U wilt weten met
welke derden Wij Uw informatie hebben gedeeld, zullen wij, voor zover mogelijk en wettelijk
toegestaan, U voorzien van deze gegevens zodat U direct contact met hen op kan nemen.

1.9.4. Beperking van verwerking
In bepaalde gevallen kunt U Ons vragen de verwerking van de Persoonsgegevens die Wij van U hebben
te beperken. In het bijzonder in het geval dat U de nauwkeurigheid van die Persoonsgegevens betwist of
bezwaar heeft tegen Onze verwerking daarvan. Dit zal er echter niet toe leiden dat Wij Uw informatie
niet langer bewaren. Wij zullen U informeren over enige opheffing van beperkingen. Indien Wij Uw
informatie met derden hebben gedeeld, zullen Wij deze waar mogelijk informeren over Uw verzoek tot
beperking. Indien U wilt weten met welke derden Wij Uw informatie hebben gedeeld, zullen wij, voor
zover mogelijk en wettelijk toegestaan, U voorzien van deze gegevens zodat U direct contact met hen op
kan nemen.

1.9.5. Dataportabiliteit
Met ingang van 25 mei 2018 heeft U het recht, in bepaalde gevallen, om de Persoonsgegevens die U aan
Ons heeft verstrekt te ontvangen (in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbare vorm) om elders
te kunnen hergebruiken.

1.9.6. Bezwaar
In bepaalde gevallen kunt U Ons vragen te stoppen met het verwerken van de Persoonsgegevens die Wij
van U hebben. Wij zullen gehoor geven aan dit verzoek, indien Wij:
●

●
●

Uw Persoonsgegevens verwerken in Ons eigen legitieme belang of het legitieme belang van een
derde, met uitzondering van gevallen waarbij Wij kunnen aantonen dat er dwingende
gerechtvaardigde wettelijke gronden zijn om deze gegevens te verwerken.
Uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing.
Uw Persoonsgegevens gebruiken voor onderzoek, met uitzondering van gevallen waarbij
verwerking van Uw gegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van handelingen die worden
verricht in het algemene belang.

1.9.7. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij gebruiken Uw gegevens niet voor profileringsdoeleinden en er vindt met betrekking tot U geen
geautomatiseerde besluitvorming plaats die enige rechtsgevolgen of overige substantiële gevolgen voor
U zouden kunnen hebben.
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1.9.8. Intrekking van toestemming
Indien Uw toestemming de wettelijke grondslag voor Onze verwerking van Uw Persoonsgegevens
vormt, heeft U te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken door een bericht te sturen naar
Ons e-mailadres: contact@connectingthedots.nl.

1.9.9. Indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit
Indien U niet gerust bent over Onze werkwijze met betrekking tot privacy, waaronder de wijze waarop
Wij omgaan met Uw Persoonsgegevens, dan kunt U dit aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie over het indienen van klachten kunt U vinden op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of door te bellen met hun informatielijn:
0900 - 2001 201.

1.10. Uw rechten uitoefenen
Om Uw rechten zoals omschreven in artikel 13 van deze Privacyverklaring uit te oefenen, verzoeken Wij
U contact met Ons op te nemen op de wijze zoals omschreven in Artikel 3 van deze Privacy-en
Cookieverklaring.
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2. Cookieverklaring ConnectingTheDots
Deze Cookieverklaring beschrijft hoe en wanneer Wij cookies en vergelijkbare technieken gebruiken op
Onze Website https://www.connectingthedots.nl/. Lees deze Cookieverklaring zorgvuldig door. Wij
willen U hiermee graag helpen om geïnformeerde beslissingen te nemen wanneer U Onze Website
gebruikt. Deze Cookieverklaring dient in samenhang met de Algemene Voorwaarden gelezen te worden.

2.1. Wat zijn cookies?
Een cookie en/of vergelijkbare technieken (“cookies”) is een klein bestand met letters en cijfers dat
verstuurd en opgeslagen wordt op de internetbrowser die U gebruikt op Uw Mobiele apparaat,
computer hardware en software (“apparaat”) wanneer U een website bezoekt. Iedere website die U
bezoekt kan zijn eigen cookies naar Uw internetbrowser sturen wanneer Uw browser dit toestaat. Er
zijn verschillende soorten cookies.
●

●

“Permanente cookies” worden gebruikt om een bestand voor langere tijd op Uw apparaat op te
slaan. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om U te informeren wat er veranderd is aan de website
sinds Uw laatste bezoek.
“Sessiecookies” worden tijdelijk op Uw apparaat opgeslagen terwijl U een website bezoekt. Deze
verlopen wanneer U Uw internetbrowser afsluit. Sessiecookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de
geselecteerde taal of logingegevens te onthouden, zodat U deze niet meerdere keren hoeft in te
voeren tijdens Uw websitebezoek. Meer algemene informatie over cookies kunt U vinden op
http://www.aboutcookies.org.

2.2. Uw toestemming voor Ons Cookiegebruik
Wanneer U de Website bezoekt vragen Wij Uw toestemming om cookies te gebruiken. Indien U Onze
Website blijft gebruiken zonder de instellingen van Uw internetbrowser aan te passen nemen Wij aan
dat U toestemming heeft gegeven voor Ons gebruik van Cookies. Indien U geen toestemming wilt geven
voor Cookiegebruik, dan vragen Wij U de navolgende artikelen te lezen.

2.3. U kunt beslissen over Ons Cookiegebruik
Iedere internetbrowser die Onze Website bezoekt zal cookies van Ons ontvangen. De meeste
internetbrowsers bieden de mogelijkheid cookies uit te zetten door Uw browserinstellingen aan te
passen wanneer U maar wilt. Meer informatie over hoe U Uw cookie-instellingen kunt wijzigen of
cookies uit kunt zetten is beschikbaar via het hulpmenu van Uw internetbrowser. Nadere informatie
over hoe U cookies kunt aanpassen vindt U op http://www.aboutcookies.org.
Als U Uw browserinstellingen verandert en bepaalde cookies uitzet kunt U Onze Website niet gebruiken
zoals Wij dat oorspronkelijk bedoeld hebben, en kan het zijn dat U bepaalde delen van de Website niet
meer kunt zien of dat bepaalde functies van de Website verloren gaan.
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2.4. Gebruik van cookies op Onze Website
Wij gebruiken cookies om U optimaal gebruik te laten maken van Onze Website. Er is een aantal
specifieke redenen voor Ons cookiegebruik, waaronder:
●
●
●

Om U te kunnen onderscheiden van andere personen die de Website bezoeken of gebruiken.
Om te analyseren hoe U Onze Website gebruikt.
Om de Website beter aan te laten sluiten op Uw voorkeuren, passend bij Uw instellingen en
interesses.

Wij gebruiken “Analytische” cookies om Onze Website te verbeteren. Informatie die verzameld wordt
door het gebruik van “Analytische” cookies is anoniem en Wij gebruiken deze gegevens om het totale
aantal gebruikers van de Website te berekenen en om te meten welke functionaliteiten van de Website
het meest gebruikt worden. Daarnaast zouden Wij deze informatie kunnen gebruiken om advertenties
die afgestemd zijn op Uw specifieke kenmerken op Onze Website en op overige websites te tonen.
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