Privacyverklaring voor www.SYNim.nl
We vinden jouw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we
verzamelen, over hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van die
informatie. Daarom hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in onze privacyverklaring.
Deze wijzigingen hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de hoge eisen die worden
gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) in Nederland genaamd Algemene
Verordening Gegevensbescherming(AVG), een wet die is aangenomen in de Europese Unie.
Wij beschermen jouw persoonsgegevens. We hebben die gegevens nooit verkocht aan
derden en dat zullen we ook nooit doen.

Bereik
Deze privacyverklaring geldt voor de website van SYNim. Hieronder vindt u de kernpunten
van de Verklaring.

Uw persoonlijke gegevens
• Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het
verwerken en het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van een
abonnement aan u;

• We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de

•

informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de
algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we
onze contacten met u beter op u afstemmen;
Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van
onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt
•
•
•
•
•

Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de
afhandeling betrokken zijn;
Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of
marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties;
Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen;
Voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend;
Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze site, voor het
vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het
gebruik van websites.

Uw keuzemogelijkheden
• Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat
deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt.
•
•
•

Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.
Tenslotte kunt u uw registratie ongedaan maken door een mail te sturen
aan info@SYNim.nl.
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Corné de Goeij
via het hierboven vermelde emailadres.

