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1.
I.

ALGEMEEN
TOEPASSELIJKHEID

1.1 In dit privacy statement wordt omschreven op
welke
wijze
Ecasso
omgaat
met
uw
persoonsgegevens.
1.2 Door uw persoonsgegevens op te geven op de
website accepteert u dat Ecasso deze gegevens
overeenkomstig dit statement gebruikt.
2.
II.

IV.

EXTERNE LINKS

4.1 De website kan links naar andere websites
bevatten. Ecasso is niet verantwoordelijk voor het
privacybeleid of de inhoud van deze andere
websites.

PRIVACY
WERKWIJZE

2.1Ecasso kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren
zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
2.2 Ecasso hecht er daarbij waarde aan om deze
gegevens te verwerken op een manier die in
overeenstemming is met de bestaande (juridische)
waarborgen voor de bescherming van ieders privacy
en persoonlijke levenssfeer.
2.3 Bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten
handelt Ecasso in overeenstemming met de eisen die
de Wet bescherming persoonsgegevens en
aanverwante wet- en regelgeving daaraan stellen.
III.

3.5 Ecasso bewaart de gegevens niet langer dan
noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel
waarvoor ze worden gebruikt, met inachtneming van
mogelijke wettelijke bewaartermijnen.
3.6 Ecasso tracht de beveiliging van (de verwerking
van) de gegevens te garanderen door middel van
passende
technische
en
organisatorische
maatregelen en programma’s.

DOELSTELLINGEN & VERWERKING

3.1 Uitsluitend de persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor de door Ecasso uitgevoerde
werkzaamheden,
zoals
NAW-gegevens
en
aanvullende gegevens omtrent een openstaande
vordering, worden door Ecasso verwerkt.
3.2 Deze gegevens worden verwerkt in het kader van
de incasso van vorderingen, om de reacties via de
contactformulieren te verwerken, en in het kader
van analyses van het bezoekgedrag op de website.
3.3 Ecasso verkrijgt deze gegevens uit hoofde van de
door haar gesloten overeenkomsten en via de
contactformulieren op haar website.
3.4 Ecasso kan de gegevens aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het
verwerken en uitvoeren van de genoemde
doelstellingen.

V.

COOKIEBELEID

5.1 Ecasso maakt gebruik van cookies om informatie
te verzamelen over het gebruik van de diensten en
de verdere verbetering daarvan.
5.2 Ecasso gebruikt de op deze wijze beschikbaar
gestelde informatie altijd op uiterst zorgvuldige wijze
en in overeenstemming met de in dat kader
geldende wet- en regelgeving.
5.3 U kunt uw browserinstellingen dusdanig instellen
dat u tijdens het gebruik van de website geen cookies
ontvangt.
3.
VI.

SLOTBEPALINGEN
WIJZIGING

6.1 Ecasso kan te allen tijden en met of zonder
kennisgeving onderhavig statement wijzigen.
VII.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

7.1 Indien u vragen heeft die niet in dit statement zijn
beantwoord, indien u suggesties of opmerkingen
heeft over de inhoud, of wanneer u uw
persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel
klachten heeft over de manier waarop Ecasso met
uw persoonsgegevens is omgegaan, neemt u dan per
post contact op:
Ecasso B.V.
Kagerweg 53
1948 PP Beverwijk

A Kagerweg 53
P 1948 PP, Beverwijk

T 088 - 234 96 99
F 088 - 234 96 66

E info@ecasso.nl
I www.ecasso.nl

IBAN NL55INGB 0007 5725 96 KVK 67802885
BIC INGBNL2A
BTW NL8571.79.202.B01

Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en rechtsbetrekkingen waarbij Ecasso diensten levert zijn de door haar gehanteerde algemene
voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, die op verzoek kosteloos worden toegezonden, zijn te raadplegen op www.Ecasso.nl

