Privacyverklaring Be-now
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
de AVG, is Be-now, gevestigd te Bergeijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17265957

Persoonsgegevens
Doel van verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden
(contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met
u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere
doeleinden.
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de
website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te
treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot
stand komt, dan worden de gegevens na 6 maanden na ontvangst verwijderd.
Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over
meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze
persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening
en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De
gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
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Beveiliging
We hebben er alles aangedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn.
Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van één of meerdere
verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische
beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten
zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw
gegevens niet binnen de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven
wij verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgesteld, worden bewaard in een
deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder
uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je
e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak
zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze
cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren
of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en
wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie
en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor
schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken
bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je
browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post
ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
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Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld
video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich
exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.
Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van
derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief
het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en
ingelogd bent op die site.
Met wie we jouw gegevens delen
Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.
Hoe lang we jouw gegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de
verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo
moeten we van de belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn
verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de
overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de
persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers
kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen
(behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze
informatie ook bekijken en bewerken.
Rechten van betrokkenen
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan
u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage,
correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik
wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.
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