
Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid  

Aangezien u een gewaardeerde abonnee bent, willen we u graag op de hoogte houden van de updates 

en wijzigingen aan ons privacybeleid in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU) 2016/679).  

Deze website biedt publicatie, inhoud en diensten voor professionals in onze domeinen. Onze 

gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid beschrijven de informatie die we van u verzamelen en hoe 

we het intern opslaan en gebruiken.  

• We verzamelen persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, functie, bedrijfsnaam, 
werk-e-mailadres en telefoonnummer om te communiceren, informatie verzenden en 
zakelijke kansen voor te stellen die wij als waardevol kunnen beschouwen voor uw 
bedrijfsontwikkeling.  
 

• We gebruiken deze informatie niet om u marketing voor derden te sturen. Wij geven uw 
informatie ook niet door aan derden met dat doel.  
 

• We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u zich registreert om onze diensten te 
ontvangen via e-mailabonnement, registratieformulieren, contactformulieren, 
aanvraagformulieren en alle andere vormen geïntegreerd in onze openbare sites.  
 

• We slaan alleen het soort informatie op dat te vinden is op een typisch visitekaartje, en in 
sommige gevallen kunnen we aanvullende details opslaan in verband met lopende 
consultancy of onderhandeling.  
 

• Deze site verzamelt ook automatisch specifieke informatie en slaat deze op met behulp van 
cookies van services van derden, zoals Google Analytics, waaronder een regio of algemeen 
locatie van een computer of apparaat dat toegang heeft tot internet, browsertype, 
bedieningssysteem, geschiedenis van paginaweergave en andere nuttige informatie. Zie 
Google Analytics-beleid voor verdere details.  
  

• We bewaren de informatie zolang we uw toestemming hebben om u updates te sturen en 
voorstellen voor mogelijke professionele samenwerking.  
 

• Uw informatie wordt opgeslagen in een clouddatabase van derden die we hebben 
gecontracteerd om onze bedrijfsvoering te ondersteunen, en mailing wordt alleen verzonden 
vanaf onze domeinnaam, die toegankelijk is voor de geautoriseerde gebruiker van het bedrijf.  
 

• U heeft het recht om te zien welke informatie we over u opslaan en u heeft het recht om te 
vragen dat uw gegevens op elk moment worden verwijderd.  

 
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze praktijken met betrekking tot 

persoonsgegevens of dit Privacybeleid, raden we raden u aan om contact met ons op te nemen voor 

meer informatie.  

De contactgegevens voor de gegevensbescherming van RET-consulting zijn: 
Miguel Casanas  
Emmy Andriessestraat  
1087ML, Amsterdam  
The Netherlands  
 
info@ret-consulting.com 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
info@ret-consulting.com

