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Voor SW Business Solutions is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie
essentieel. SW Business Solutions spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw
(persoonlijke) informatie te waarborgen. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij
persoonsgegevens verwerken, delen en beschermen.

Persoonsgegevens
SW Business Solutions verzamelt in het algemeen uitsluitend persoonsgegevens in het kader van de
door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze Privacy Statement genoemde
doelen:
-

NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
E-mailadres
Betalingsgegevens
IP adressen

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u
deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen. Uw
persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe
verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst met SW Business Solutions. Zo kan SW Business Solutions in
sommige gevallen persoonsgegevens delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens
ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

Bewaartermijn
SW Business Solutions bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk
is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
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IP adressen
Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet
verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te
communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden
geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in
geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om
performance analyses uit te voeren.

Cookies
SW Business Solutions kan gebruik maken van cookies en andere technieken om automatisch
bepaalde soorten informatie te verzamelen.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van SW Business Solutions of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de
website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.
Op onze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming
wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te
handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen
toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde
activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.
Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.
Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo
instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren.
Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent
om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Links naar andere websites
Wees u ervan bewust dat SW Business Solutions websites kunnen doorlinken naar andere websites,
die niet worden beheerst door dit Privacy Statement, maar door andere Privacy Statements die
kunnen verschillen. We raden u aan om het Privacy Beleid van elke website die u bezoekt te
beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.
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Wijzigingen in dit beleid
SW Business Solutions kan dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij
veranderingen aanbrengen in dit Privacy Statement dan zullen wij de "datum laatst gewijzigd", die
aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig dit
Privacy Statement door te nemen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop SW Business
Solutions uw persoonsgegevens beschermt.

Inzage en wijziging gegevens
Voor vragen over dit Privacy Statement of vragen omtrent inzage en wijziging in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te alle tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

SW Business Solutions B.V.
Bolderweg 1
1332 AX Almere
Tel.: +31 (0) 36 303 000 3
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