Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Trans4mate, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 37127536, inzake de website https://www.trans4mate.nl,
telefoonnummer (06) 43 17 53 29, e-mail: info@trans4mate.nl. Trans4mate respecteert de privacy
van alle klanten en bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die via het contactformulier
op de website https://www.trans4mate.nl worden verzameld worden alleen gebruikt voor het doel
waarvoor u ze hebt achtergelaten. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Trans4mate door middel
van de verwerkingen via onze website https://www.trans4mate.nl alsmede met betrekking tot het
gebruik van cookies.

Doeleinden van gegevensverwerking
Trans4mate verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben
verkregen.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van
de website. Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw
browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over
uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze
website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.
Trans4mate heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware en en SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding
(‘https’ in de adresbalk).
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De
aldus verkregen informatie wordt, door middel van cookies, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google
Analytics.
Delen berichten via social media
De berichten op onze website kunt u delen via de buttons die daar zijn opgenomen van de sociale
netwerken LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+. De verzending van de berichten wordt
bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+

zelf. Deze codes bevatten cookies. Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Twitter, Facebook en
van Google+ (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, als u
gebruikt maakt van deze code.
Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief van Trans4mate worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws van
Trans4mate, haar diensten, evenementen en aanverwante zaken. Elke nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden
verstrekt. Indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, komen de gegevens in het formulier inclusief
uw e-mailadres terecht bij Mailchimp, die zorgvuldig met uw gegevens omgaat en deze niet deelt
met derden. De privacy verklaring van Mailchimp is hier te vinden. Ook indien u op een andere wijze
contact met op ons opneemt, zullen wij uw e-mailadres niet met derden delen.
Contactformulier
Met het contactformulier kunt u Trans4mate vragen stellen of informatie opvragen. Daarbij moet u
uw naam en mailadres invullen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u
te benaderen voor het maken van een afspraak om uw wensen en behoeftes met u door te nemen.
Het e-mail adres wordt uitsluitend gebruikt om u te beantwoorden.
Recht op inzage persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Indien u dit wenst kunt u
contact opnemen met Trans4mate.nl

Klacht over gebruik persoonsgegevens
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat
Trans4mate niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie
heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de r eactie? Neem dan
contact op met Trans4mate. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor
de meest actuele privacyverklaring.
Vragen?
Als u vragen hebt over ons privacybeleid of over uw privacy, kunt u contact met ons opnemen.
Mei 2018

