PRIVACYVERKLARING
Foqus Advies, gevestigd aan de Breullaan 1B, 3971 NG in Driebergen-Rijsenburg, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
Foqus Advies
Breullaan 1B
3971 NG
Driebergen
085 – 0027531
info@foqus-advies.nl
https://foqus-advies.nl
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Foqus Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•

Om je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Voor het analyseren van gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren.

Contact
Heb je een kennismakingsgesprek gehad met iemand van Foqus Advies of een connectie
gemaakt via LinkedIn, heeft je visitekaartje afgegeven of op een andere manier interesse
getoond? Dan bewaren we je persoonsgegevens in ons systeem om contact met je op te
kunnen nemen via telefoon, e-mail, post of persoonlijk contact.
•
•
•
•

Je voor- en achternaam
Je telefoonnummer(s)
Je e-mailadres
Je (werk)adres

Als je niet langer wil dat we deze gegevens opslaan, kun je dat laten weten via info@foqusadvies.nl dan zullen we jouw gegevens uit ons systeem halen.
Ben je klant of leverancier?
Dan verwerken we jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen
nemen en/of om je schriftelijk (per e-mail/post) te kunnen benaderen. Daarnaast kunnen we
jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door jouw
organisatie gegeven opdracht.

Hiervoor gebruiken wij onderstaande gegevens:
•
•
•
•

Je voor- en achternaam
Je (bedrijfs)adresgegevens
Je telefoonnummer(s)
Je e-mailadres

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang ze voor jou of ons noodzakelijk zijn. Mocht je
niet meer bereikbaar zijn op de door ons verzamelde gegevens dan zullen ze uiteindelijk
verwijderd worden uit onze database.
Bezoek je onze website?
Dan is het goed om te weten dat we cookies plaatsen. We houden algemene
bezoekgegevens bij, waaronder een deel van het IP-adres van je computer (geanonimiseerd)
en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. We gebruiken deze
informatie voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website via Google Analytics.
Welke informatie Google Analytics precies gebruikt, vind je onderstaand terug bij ‘cookies,
of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’. Wij gebruiken deze informatie om onze
website te blijven verbeteren en om te kunnen zorgen voor de beste websitebeleving.
Daarnaast is er een contactformulier op onze site te vinden. Hieronder zie je welke
informatie we verzamelen:
Contactformulier
Met dit formulier geef je aan dat je graag contact met ons wil. Het doel van dit formulier is
dan ook om contact met je op te nemen. Dat kan per telefoon, e-mail of post. Als je niet
langer wil dat we jouw gegevens opslaan, kun je dat laten weten via info@foqus-advies.nl,
dan zullen we jouw gegevens uit ons systeem halen.
•
•
•
•
•

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Onderwerp
Inhoud van uw bericht

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Foqus Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van je computer, tablet of smartphone.
Foqus Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken
en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website
hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Verstrekking aan derden
We spelen nooit zomaar jouw gegevens door aan derden. Alleen als we wettelijk verplicht
zijn, delen we jouw gegevens met andere partijen. Bijvoorbeeld als de politie
(persoons)gegevens bij ons opvraagt voor een onderzoek. Wij zijn dan verplicht om
medewerking te verlenen en deze gegevens te delen. Daarnaast kunnen we gegevens delen
met derden als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Foqus Advies blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Jouw gegevens zijn en blijven van jou
Wil je weten welke gegevens we precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht
bij ons op. Op jouw verzoek kunnen we ook je persoonsgegevens aanpassen, wissen of
overdragen aan iemand anders. Stuur je verzoek naar info@foqus-advies.nl.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Foqus Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer
dan een maand op de website opgeslagen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foqus Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op:
info@foqus-advies.nl.

