
 
Met uw toestemming gaan wij op de volgende manier 

met uw persoonsgegevens om. Wanneer u ons benadert 

via het contactformulier of rechtstreekse via telefoon of  

e-mail aan o.a. info@wigersma-sikkema.com dan houden 

wij ons aan onderstaand beleid: 

. 
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Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze website bezoeken? 
- Alleen bij het contacteren via onze website wordt u mogelijk gevraagd uw naam, e-mailadres of telefoonnummer 

in te voeren.  

 

Wanneer verzamelen we informatie? 

- Wij leggen informatie over u vast wanneer u een formulier invult, informatie op onze site invoert of wanneer u 

ons feedback geeft op onze producten en diensten.  

 

Hoe gebruiken we uw informatie? 

We kunnen de informatie die we van u vastgelegd hebben gebruiken om te corresponderen met u over uw: 

- Vraag, 

- aanvraag, 

- reactie op een vacature, 

- open sollicitatie. 

 

Hoe beschermen we uw informatie? 

- We bieden alleen artikelen en informatie aan op onze website. We vragen nooit naar creditcardnummers of 

andere financiële persoonlijke gegevens op de website.  

- We maken gebruik van malwarescanning.  

- Uw persoonlijke gegevens bevinden zich achter een beveiligd netwerk en zijn alleen toegankelijk voor een     

beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen en zijn verplicht om de informatie 

vertrouwelijk te houden. Bovendien wordt alle informatie die u levert gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL)- 

technologie gewaarborgd.  

- U kunt geen transacties uitvoeren via onze website.  

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

- We bewaren uw gegevens op commercieel gebied (informatieverstrekking over producten, brochure aanvragen, 

offerte aanvragen en bestellingen) 25 jaar in ons archief. 

- We bewaren uw gegevens op vacature gebied (sollicitaties met betrekking tot een vacature of open sollicitaties) 

5 jaar in ons archief. 

 

Gebruiken we cookies? 

-We gebruiken alleen cookies voor Google Analytics doeleinden.  

-U kunt ervoor kiezen dat uw computer u waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt 

ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via uw browserinstellingen. Kijk in het Help-menu van 

uw browser om de juiste manier te leren om uw cookie instellingen aan te passen. 

-Als u cookies uitschakelt werken sommige functies, die uw site-ervaring efficiënter maken, mogelijk niet goed. 

Hierdoor wordt uw site-ervaring beïnvloedt. 

 

Openbaarmaking aan derden 

- Onze relatie met onze klanten is strikt vertrouwelijk.  

 

Links van derden 

- We bieden producten of diensten van derden aan op onze website. De leveranciers hebben een afzonderlijk en 

onafhankelijk privacy beleid. We zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten 

van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en alle feedback 

over deze sites te verwelkomen 
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Google 

-De advertentievereisten van Google kunnen worden samengevat in de advertentieprincipes van Google. Ze zijn 

ingesteld om gebruikers van de website een positieve ervaring te bieden. 

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en  

- We hebben het volgende geïmplementeerd: Wij gebruiken, samen met externe leveranciers zoals Google, first-

party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) of andere 

externe identifiers om onze website voor uw ervaring te optimaliseren en structureren.  

U kunt zich afmelden op de volgende manier: Gebruikers kunnen voorkeuren instellen met behulp van de pagina 

“Google Advertentie”-instellingen. U kunt zich ook afmelden door naar de afmeldingsmogelijkheid van het 

Network Advertising Initiative te gaan of door de add-on van Google Analytics te gebruiken. 

 

Contact over ons privacy beleid 

- U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in het privacy beleid via onze Privacy Policy-pagina op de 

website. Hier kunt u het recente privacy beleid inzien.   

- U kunt persoonlijke wijzigingen, zoals privacy wijzigingen, aan ons doorgeven via e-mail info@wigersma-

sikkema.com 

 

Hoe behandelen we Do Not Track-signalen? 

-We respecteren Do Not Track-signalen en doen niks met cookies of advertenties wanneer er een Do Not Track-

systeem is geïnstalleerd.  

 

Staan we gedragsvolging door derden toe? 

-Wij staan gedragsvolging door derden niet toe.  

 

Eerlijke informatiepraktijken 

- Mocht zich een datalek voordoen, dan zullen wij u binnen 7 werkdagen per e-mail informeren over de gevolgen 

en maatregelen.  

 

We stemmen ook in met de individuele rechten binnen Autoriteit Persoonsbescherming (AVG), die vereist dat 

individuen het recht hebben om juridisch afdwingbare rechten na te streven tegen gegevensverzamelaars en -

verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit principe vereist niet alleen dat individuen afdwingbare rechten 

hebben tegen gebruikers van gegevens, maar ook dat individuen een beroep doen op rechtbanken of 

overheidsinstanties om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en/of te vervolgen. 

Gevolgen niet verstrekken toestemming 

Gaat u niet akkoord met de voorwaarden van ons privacy beleid, dan kunt u via de website geen contact met ons 

opnemen. 
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                                                                                                                                   Piotr Skotnicki 
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