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Tweedus respecteert de privacy van alle bezoekers van zĳn website https://www.Tweedus.nl, zĳn
klanten en zĳn relaties. Tweedus gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze
gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partĳen die niet met de diensten van
Tweedus te maken hebben. Tweedus houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de
gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

PERSOONSGEGEVENS DIEWORDENVERWERKT

Tweedus kanpersoonsgegevens over uverwerken, doordat u gebruikmaakt van de dienstenvan
Tweedus, en/ofomdat u deze zelf bĳ het invullenvan een contactformulier op de website aan
Tweedus verstrekt. Tweedus kan de volgende persoonsgegevensverwerken:

-Uw voor-en achternaam
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres
-Uw IP-adres

WAAROMTWEEDUS GEGEVENS NODIG HEEFT

Tweedus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar omverzoekt, en/of om u schriftelĳk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kuntworden.

Daarnaast kan Tweedus uw persoonsgegevensgebruiken in het kader van het
uitvoerenvan een met u geslotenovereenkomstvan opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG TWEEDUSGEGEVENS BEWAART

Tweedus bewaart uw persoonsgegevensniet langer dan striktnodig is omde doelen
te realiseren,waarvoor uw gegevensworden verzameld. Uw gegevensworden nietlanger dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomstmet u tot stand komt.

DELENMETANDEREN

Tweedus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig isvoor de
uitvoering van een overeenkomstmet u, of om te voldoen aan een wettelĳkeverplichting.
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INKAARTBRENGENWEBSITEBEZOEK

Op de website van Tweedus worden algemene bezoekgegevensbĳgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computeren het tĳdstipvan opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt.Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag
op de website. Tweedusgebruiktdeze informatie omde werking van de website
te verbeteren. Deze gegevensworden zoveel mogelĳkgeanonimiseerd enworden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Tweedus maakt gebruik van Google Analytics ombĳ te houdenhoe gebruikersde
websitegebruikenen hoe effectief de Adwords-advertenties van Tweedus bĳGoogle
zoekresultaatpaginaʼs zĳn.

De aldus verkregen informatiewordt,met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VerenigdeStaten. Lees het
privacybeleid van Google voormeer informatie.U treftookhet privacybeleid van Google
Analyticshier aan.

Google gebruikt deze informatie om bĳ te houden hoe onzewebsite gebruiktwordt, om
rapporten over de Website aan Tweedus te kunnenverstrekkenen omhaar
adverteerders informatie over de effectiviteitvan hun campagnes te kunnenbieden.

Google kan deze informatieaan derden verschaffen indienGoogle hiertoewettelĳk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namensGoogle verwerken.

Tweedus heeft hier geen invloedop.

Tweedusheeft Google geen toestemminggegeven omvia Tweedus
verkregen Analytics-informatie te gebruikenvoor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSENOFVERWĲDEREN

U heeft het recht omuw persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwĳderen. U kunteen
verzoek tot inzage, correctie of verwĳdering sturennaar klantenservice@tweedus.nl.Tweedus zal
zo snelmogelĳk,maar binnenvier weken,op uwverzoek reageren.
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BEVEILIGEN

Tweedus neemtde bescherming van uw gegevens serieus en neemtpassende
maatregelen ommisbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofdewĳzigingtegen te gaan. De website van Tweedusmaakt gebruikvan
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgendat uw persoonsgegevensniet in verkeerde
handen vallen.

Alsu de indrukheeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zĳnof er aanwĳzingen zĳnvan
misbruik,of indien umeer informatie wenst over de beveiliging van door Tweedus verzamelde
persoonsgegevens,neem dan contact met Tweedus op via
klantenservice@tweedus.nl.https://Tweedus.nl is een website van Tweedus . Tweedus is
als volgt te bereiken:

Postadres:
Vonderhof 12,5066XZ Moergestel

Vestigingsadres:
Vonderhof 12,5066XZ Moergestel

Inschrĳvingsnummerhandelsregister Kamer van Koophandel:
63240033

E-mailadres:
klantenservice@tweedus.nl

WĲZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen.
Tweedus.nl behoudt zich dan ook het recht voor om wĳzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer
informatie kunt u contact opnemen met Tweedus.nl via klantenservice@tweedus.nl

Privacyverklaring -Tweedus.nl


