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Cookies en privacy statement AutoNiveau versie mei 2018

Dit is zowel de cookie- als de privacy statement van AutoNiveau, ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54347742, inzake de website
www.AutoNiveau.nl
De cookie-statement heeft betrekking op het gebruik van cookies door AutoNiveau.
De privacy statement heeft betrekking op de gegevensverwerking door AutoNiveau door
middel van het klantensysteem en de websites van AutoNiveau alsook de bij AutoNiveau in
gebruik zijnde app’s.
AutoNiveau respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website(s). Wij
zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt
behandeld. Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en de websites van
AutoNiveau; AutoNiveau is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites,
die niet van AutoNiveau zijn maar die wel via een link op onze website(s) bereikbaar zijn.
Wij raden u aan bij het via onze website(s) benaderen van websites van derden telkens de
privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.
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Cooky policy

Voor haar website(s) maakt AutoNiveau gebruik van twee soorten cookies: technische
cookies en externe tracking cookies.
De technische cookies zijn nodig om de website correct te laten werken, denk daarbij aan
bijvoorbeeld het bijhouden van de inlogstatus of het winkelwagentje. Deze cookies zullen
‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Ook wordt het gedrag van de gebruiker
bijgehouden voor latere analyse met de bedoeling de bruikbaarheid van de websites te
optimaliseren en deze beter te laten aansluiten op uw gebruik. De effectiviteit van online
campagnes wordt berekend.
Daarnaast maken de sites op enkele pagina’s ook gebruik van externe cookies. Deze maken
het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde webpagina's te delen via uw social media, maar ook
geeft het ons inzicht in het website- gedrag. Daarmee kunnen we onze website(s) verder
optimaliseren en beter laten aansluiten op uw gebruik. De gegevens die wij hiermee
vergaren worden nooit aan derden doorverkocht en slechts gebruikt om het gebruik van
onze website(s) te analyseren.

Overzicht gebruikte externe cookies
Google analytics
Google Analytics is een service aangeboden door Google. Voor marketeers worden
gedetailleerde statistieken bijgehouden over de bezoekers aan een website:
 dataverzameling: anoniem (ad serving domains, browser type, demographics,
language settings, page views, time/date). Pseudonymous (IP address);
 data gedeeld: anonieme data wordt gedeeld met derden;
 bewaartermijn: niet openbaar.
Add this
Met de AddThis knop die op webpagina's staat, kunt u eenvoudig deze informatie via uw
sociale kanalen delen. Het toont statistieken over het gebruik en activiteiten rondom het
delen van informatie en helpt bezoekers 'buzz' te creëren om website-populariteit en ranking verhogen:
 dataverzameling: anoniem (browser type, page views, referring URL, site traffic,
time/date). Pseudonymous (IP address, unique device ID);
 data gedeeld: geaggregeerde data wordt gedeeld met derden;
 bewaartermijn: niet openbaar.

V2018-05

COOKIE EN PRIVACY BELEID AUTONIVEAU

3

Verwerken van persoonsgegevens (privacystatement)

Gebruik van onze diensten en websites
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van AutoNiveau of één van onze websites
bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van AutoNiveau en gebruikt
om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en
diensten van AutoNiveau. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons
daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van AutoNiveau-mailings
altijd stoppen via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door AutoNiveau gebruikt. AutoNiveau
verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, 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 tussen u en AutoNiveau.
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te
schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen
info@autoniveau.nl . Als u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van
informatie per e-mail, dan kunt u zich altijd afmelden middels de link onderaan de
betreffende e-mail.

3.1

Privacy beleid

AutoNiveau hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen
ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In
dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. AutoNiveau houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de
toelichting op dit privacy beleid.
 verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
 passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 alleen persoonsgegevens doorgeven aan derden, in de gevallen zoals genoemd in de
toelichting op dit privacy beleid.
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen
wijzen en deze respecteren.

3.2

Toelichting Privacy beleid

Als AutoNiveau zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid vragen heeft kunt u contact met ons
opnemen via de contactgegevens, zoals vermeld op onze websites.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
 Uw persoonsgegevens worden door AutoNiveau verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
 Het verzorgen en geven van trainingen en het afnemen van examens, inclusief de
daarbij behorende facilitaire voorzieningen;
 Het geven van advies bij helpdeskvragen;
 Het maken van studieadviezen;
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 Het versturen van gepersonaliseerde content;
 Het aangaan van overeenkomsten, waaronder tevens begrepen het aangaan van
arbeidsovereenkomsten.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de hiervoor benodigde persoonsgegevens
van u vragen. Welke dit zijn, is aangegeven in het “Verwerkingsregister AVG”.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt behoudens in de
volgende gevallen:
 indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij
doen dit alleen indien wij met deze derde partijen een verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om
de beveiliging en gebruik van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is;
 indien u ons hier toestemming voor heeft gegeven.
Indien wij persoonsgegevens verstrekken aan verwerkende partijen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER), maken wij daarover separate afspraken.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien
daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
AutoNiveau bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Middels autorisaties
hebben alleen dié medewerkers toegang tot persoonsgegevens die daar gezien hun functie
toegang toe nodig hebben. Technisch gezien hebben we actuele en effectieve maatregelen
genomen die ongeoorloofde toegang en gebruik van persoonsgegevens tot een minimum
terugbrengen
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en afhankelijk van de feitelijke situatie rectificatie of verwijdering
van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers en heeft
u afhankelijk van de feitelijke situatie het recht de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u
logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke
verzoeken.
Wijzigingen
Zowel de cookie- als de privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van AutoNiveau. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze verklaringen te raadplegen.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u
hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
contact met ons op via info@autoniveau.nl
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