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Privacy Statement
Privacy Statement van avot®, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV of een
van haar merken (Silicon Valley in de Polder, Mobilyx, Hyperlytics en Straight6), gevestigd Zandwilg 14b te 1731
LS, Winkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 37063989,
hierna te noemen AM, verder te noemen Privacy Statement.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt
op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de nieuwe Privacy Wetgeving (AVG/GDPR).
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten bij het
beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de
vergroting van ons klantenbestand.
Als iemand een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de
volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Op onze website worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het
IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de
browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. (Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics).
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over
de Website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.

P.O. Box 4

|

1730 AA Winkel, The Netherlands

SWIFT: RABONL2U

|

|

+31 (0)88 2868 000

IBAN: NL18 RABO 0335 9426 44

|

|

contact@avot.nl

Chamber of Commerce: 37063989

|

www.avot.nl
|

VAT: NL 8013.41.358.B01

Nieuwsbrief
Wij sturen minimaal 4x per jaar een Nieuwsbrief aan onze relaties om hen te informeren over nieuws op het
gebied van IT, onze diensten en aanverwante zaken. Een e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming
toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere Nieuwsbrief bevat een link waarmee men zich kan afmelden.
Het abonneebestand van de Nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
AM maakt weliswaar geen gebruik van cookies, maar via onze website worden wel cookies geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.
Relaties van AM hebben na schriftelijk verzoek de mogelijkheid zijn/haar persoonlijke gegevens in te zien. Indien
het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen
of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:
Avot Media BV
Postbus 4
1730 AA Winkel, Noord-Holland

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website
worden gepubliceerd.
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