Privacyverklaring Monteban ICT
Monteban ICT, gevestigd aan Stettinstraat 8 , 8017 KT Zwolle, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Monteban ICT
Stettinstraat 8
8017 KT Zwolle
E-mail: martijn@montebanict.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Monteban ICT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Daarnaast worden in de logbestanden op onze server de volgende gegevens opgeslagen:
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaattype
- Welke pagina's de gebruiker bezocht heeft
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Monteban ICT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het afhandelen van uw betaling
- Monteban ICT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Monteban ICT gebruikt gegevens uit de logbestanden om:
- de site te kunnen beheren
- bezoekersaantallen bij te houden
- de veiligheid van de site te garanderen
De informatie uit de logbestanden zullen wij alleen op algemeen niveau gebruiken. Wij zullen deze
informatie nooit gebruiken om profielen te maken van individuele gebruikers.
Cookies
Monteban ICT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Monteban ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van persoonsgegevens is
maximaal 7 jaar om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijn. Logbestanden worden
maximaal 6 maanden bewaard.
Beveiliging van persoonsgegevens
Monteban ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Monteban ICT
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail.
Websites van derden
De website van Monteban ICT bevat verwijzingen naar websites van andere bedrijven. Monteban
ICT is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door andere bedrijven.
Voor informatie over hoe deze bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u de
privacyverklaring van het desbetreffende bedrijf raadplegen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Monteban ICT verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve in de volgende gevallen:
– indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
– om te voldoen aan een wettelijke verplichting
– voor zover uw gegevens worden opgeslagen op servers, waarvoor wij gebruik maken van de
diensten van een hostingpartij. Met deze hostingpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst
gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
hiervoor contact met ons opnemen via e-mail.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit
persoonsgegevens.

