Privacy statement Add-app BV (Nijverdal, 28 november 2012 )

Inleiding
Add-app BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (ex)klanten
en relaties van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten.
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Add-app
houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Conform de
Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het
College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De Verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking is Add-app BV, Trompweg 35, 7441 HP Nijverdal.

Verwerking persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, een abonnement neemt,
producten of diensten bestelt of anderszins contact heeft met Add-app BV, legt Add-app BV gegevens
vast. Add-app BV gebruikt deze gegevens voor het voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst
en het toesturen van de aangevraagde informatie. Daarnaast legt Add-app BV gegevens vast om haar
dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten
van Add-app en activiteiten van zorgvuldig geselecteerde derden. Hierbij tracht Add-app BV rekening
te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u
uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken of uw gegevens laten blokkeren door
dit schriftelijk te melden bij Add-app Uitgeverij BV, Trompweg 35, 7441 HP Nijverdal of via
info@continuouslearning.nl.

Clickgedrag
Op de websites van Add-app BV worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens
bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website
te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site
te zetten. Op deze wijze kan Add-app BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen databeheersysteem. Dit systeem is streng
beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden.
Medewerkers van Add-app BV onderschrijven dit privacy statement volledig en zijn ook hieraan
gebonden.
De verzamelde gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere
manier openbaar worden gemaakt.

Wijzigingen
Add-app BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.
Controleert u daarom regelmatig het privacy statement van Add-app BV.

