Onderstaand leest u het privacy beleid van 2SUR5. Dit beleid is van toepassing op de
diensten van 2SUR5. U dient zich ervan bewust te zijn dat dit privacy beleid alleen van
toepassing is voor 2SUR5 en dus niet voor andere sites en bronnen. Doordat u gebruik
maakt van de site verklaart u ons privacy beleid te accepteren.
2SUR5 respecteert de privacy van de gebruikers van de website van 2SUR5. Binnen
2SUR5 zorgen wij ervoor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld.
Omgang Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan wij informatie die u aan ons versterkt. Dit is de enige
informatie die wij bewaren. Deze gegevens verwijderen wij op het moment dat wij deze
niet meer nodig hebben. U kunt altijd vragen om inzage, wijziging over verwijdering van
deze gegevens. Neem daarvoor contact met ons op. Onderaan dit document staan de
contact gegevens.
Diensten van 2SUR5
Op het moment dat u gebruik maakt van de diensten van 2SUR5 hebben wij u
persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst te kunnen
verlenen. Deze gegevens worden opgeslagen op de beveiligde Google G Suite van 2SUR5.
Voor het privacy beleid van Google, klik hier: https://privacy.google.com/. Wij zullen u
persoonsgegevens niet gebruiken in combinatie met andere persoonsgegevens waar wij
over beschikken.
Communicatie
Al onze e-mail communicatie loopt via Google. Bovenstaand is het privacy beleid van
Google al vernoemd. Op het moment dat u een e-mail of een ander bericht naar ons
verzendt, kan het zo zijn dat deze berichten enige tijd worden bewaard. Op het moment
dat deze berichten niet meer relevant zijn zullen deze worden verwijderd. Het kan zo
zijn dat wij vragen naar uw persoonsgegevens, deze zullen dan van belangrijk zijn voor
de desbetreffende situatie, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Doelen
Wij verzamelen of gebruiken geen persoonsinformatie op andere wijzen dan
omschreven in dit document. De doelen van uw persoonsgegevens zijn enkel en alleen
om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Cookies & Cookies uitzetten
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Deze verzamelen wij om een beter
inzicht te krijgen in onze klanten. Met deze data kunnen wij u, de klant, zo goed mogelijk
van dienst zijn. Cookies worden opgeslagen op een beveiligde server van 2SUR5 of van
derden.
U zou er ook voor kunnen kiezen om de cookies uit te schakelen. Dit kunt u bij uw
browserinstellingen doen. Het kan zijn dat wanneer u cookies uitschakelt er enkele
services binnen onze website minder goed- of niet functioneren.
Derden
Wij delen persoons informatie onder geen voorwaarde met derden. Intern kan

informatie worden gedeeld. Mocht dit nodig zijn voor het oplossen van de situatie.
Binnen 2SUR5 gaan wij vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van u.
Veranderingen
Momenteel is het privaceybeleid van 2SUR5 gebaseerd op de diensten die wij aanbieden
in combinatie met de site van 2SUR5 en de wetgeving die er is. Mocht er iets veranderen
kan dit ervoor zorgen dat het privaceybeleid van 2SUR5 wordt aangepast. Het is
raadzaam om deze regelmatig te bekijken.
Uw gegevens
Zoals al eerder genoemd kunt u altijd contact met ons opnemen betreffende uw
persoonsgegevens. Als u wilt dat wij deze aanpassen/verwijderen kunt u contact met
ons opnemen. Onderaan dit document worden onze contactgegevens vermeld.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of wij aan ons privaceybeleid voldoen. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben over ons privaceybeleid, kunt u contact opnemen:
2SUR5
Poeldijkseweg 29
Wateringen
0174 – 294 070
info@2SUR5.nl

