Privacyverklaring
Brongroep B.V.

Kaaisjouwerskade 390
6541 EW Nijmegen

Over ons

Brongroep B.V. is een creatief bureau voor
communicatie en evenementen. We werken
onder de handelsnamen Communicatiebron
en Evenementenbron. Daarnaast hebben we nog
een zusje: de eenmanszaak Promotiebron.
Je vindt ons op dit adres:
Kaaisjouwerskade 390
6541 EW Nijmegen
Met vragen over privacy kun je terecht bij
de eigenaar.

Doel gegevensverzameling

Brongroep B.V. verzamelt persoonsgegevens
voor verschillende doeleinden. Die lichten we
graag even aan je toe.

01.

Postmailing
Ook in dit digitale tijdperk sturen we nog af en
toe een mailing per post, gewoon omdat we
persoonlijke aandacht belangrijk vinden en we
onze klanten graag verwennen met een klein
presentje of ludieke mailing.

02.

Digitale nieuwsbrief
Brongroep B.V. verstuurt circa 4 keer per jaar
een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief
combineren we ‘need to know’ (kennisdelen)
met ‘nice to know’ (leuke facts & figures
en informatie over projecten waar we aan
werken). We verzamelen daarvoor je voornaam-,
achternaam en e-mailadres.

03.

Contact opnemen
Als we regelmatig samenwerken, bewaren we
jouw gegevens ook om contact op te kunnen
nemen per mail, telefoon of post.

04.

Website optimalisatie
Brongroep B.V. werkt met Google Analytics om
onze eigen website te optimaliseren. Dit zijn
overigens anonieme gegevens.

Brongroep B.V. verwerkt persoonsgegevens
op grond van eengerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk
hierbij aan het aanbieden van diensten
of producten. Jouw gegevens zullen nooit
verkocht worden aan derden.

Ontvangers van de verzamelde gegevens

De gegevens die Brongroep B.V. ontvangt en
verwerkt beheren/delen we met de volgende
partijen/programma’s:

01.

Duur van de opslag
Brongroep B.V. streeft naar duurzame relaties
met klanten en leveranciers. Daarom bewaren
we gegevens 20 jaar, tenzij er reden een der
partijen aangeeft verwijderd te willen worden.

Mailchimp

Beveiliging

Brongroep B.V. verstuurt digitale nieuwsbrieven
via Mailchimp. Op het moment dat jij
je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt
jouw e-mailadres en voor- en achternaam
automatisch opgeslagen in de daarvoor
bestemde lijst binnen Mailchimp.

Natuurlijk doen we er zoveel mogelijk aan je
gegevens goed te beschermen. We beheren
je gegevens in de eerdergenoemde systemen
en software. De toegang tot die systemen is
beveiligd met een wachtwoord. De apparaten
die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook
vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk.

02.

Hostnet
Onze website en mail hosten we bij Hostnet.
Dus als je contact opneemt via de formulieren
of via mail, worden die betreffende mails
opgeslagen op de servers van Hostnet.

03.

GKS ICT Solutions
Adreslijsten en contactgegevens die we
hebben verzameld, slaan we op in Excel- en/
of Wordbestanden. Deze bestanden staan op
onze server die wordt beheerd door GKS ICT
Solutions.

Jouw rechten

Vanzelfsprekend heb je het recht om jouw
gegevens in te zien of te wijzigen.

01.

Recht op inzage
Je hebt het recht om jouw gegevens op te
vragen bij ons. Dit doe je door een e-mail te
sturen of telefonisch contact op te nemen met
Brongroep B.V. Je krijgt dan een overzicht van
jouw gegevens.

02.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens
veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectifieren door Brongroep B.V.

03.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
Brongroep B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04.

Recht op het indienen van een klacht
Als je vindt dat Brongroep B.V. niet op de juiste
manier met jouw gegevens omgaat, heb je het
recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit
Persoonsgegevens.

05.

Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat Brongroep B.V. jouw gegevens
gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Hoe maak je gebruik van je recht?
Neem contact op via:
info@communicatiebron.nl.
Het streven is om binnen een week te reageren.

