Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-10-2022
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke
gegevens we van u verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Ook vertellen we u waarom en hoe
lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast verstrekken we onder meer informatie
over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De verantwoordelijke is:
Giant Marketing B.V.
Haarlemmerweg 331
1051 LH Amsterdam
Telefoonnummer: 085 0090 450
E-mailadres: contact@giantmarketing.nl
KvK nummer: 88002527
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is
vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze
opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Privacy manager
Wij hebben een Privacy manager aangesteld. Dat is niet een ‘functionaris voor gegevensbescherming’, zoals bedoeld in artikel 37 van de
AVG. Wel is dit iemand die erop toeziet dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De werkzaamheden van de
Privacy manager bestaan onder meer uit toezicht houden en vragen en klachten afhandelen.
Onze Privacy manager is: Remco van der Tak, remco@giantmarketing.nl
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken
uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken wij uw NAW-gegevens, uw e-mailadres, telefoonnummer en verdere
(optionele) door u zelf opgegeven informatie. De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming,
overeenkomst of gerechtvaardigd belang).
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1.
2.
3.
4.

het voeren van een financiële administratie
het verwerken en uitvoeren van opdrachten en overeenkomsten
het verzenden van contactformulieren, nieuwsbrieven of mailingen
de monitoring van websitebezoek

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van
onze medewerkers) tussen zit.
Reclame
Buiten onze website om kunnen we u ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via onze sociale mediakanalen.
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens
in te vullen om uw vraag te behandelen. Bij bepaalde gegevens is het mogelijk om zelf te bepalen of u deze aan ons verstrekt. De gegevens
die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Publicatie
Bij het reageren op een van onze blogs worden enkel uw naam, uw e-mailadres en verdere (optionele) door u zelf opgegeven informatie
gepubliceerd, zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website worden door ons, en derden, cookies gebruikt. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan onze website op uw
apparaat geplaatst of via u apparaat uitgelezen kunnen worden. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website in kaart te
brengen, (gepersonaliseerde) advertenties te tonen en sociale media toepassingen mogelijk te maken.
Wij gebruiken de volgende cookies:
1. cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren.
2. cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw bezoek aan
onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
3. cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een
verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Het op bovenstaande wijze en gronden inschakelen van derden doen wij bij de volgende categorieën van verwerkingen:
1. het voeren van een financiële administratie
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring
van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Als u de indruk hebt
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy manager.
Uw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)
Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.
A. Recht op inzage
U hebt het recht op inzage in uw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen
de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.
B. Recht op rectificatie
U kunt ons vragen uw gegevens direct te laten rectificeren. U hebt ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld
een e-mail aan ons te sturen.
C. ‘Recht om vergeten te worden’
U hebt het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter
niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het
instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.
D. Recht op beperking van de verwerking
U hebt in principe het recht om de verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat uw gegevens onjuist zijn of
verwerking daarvan onnodig is.
E. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking
Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke
rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.
F. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
U hebt het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens
kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. U hebt dit recht alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt
én als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.
G. Intrekken toestemming
Als de gegevensverwerking berust op toestemming, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking
van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.
H. Recht van bezwaar
U hebt in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na uw bezwaar zullen wij in principe de verwerking
van uw gegevens stoppen.
I. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.
Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met onze Privacy manager, maar
u hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.
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J. Beperkingen van uw rechten
Soms kunnen wij uw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten,
zoals fraude.
Ieder verzoek kunt u richten tot onze Privacy manager. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze website te gebruiken. Daarna bewaren wij
gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke
plicht is die langer bewaren vereist.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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