Knuf Nijn, onderdeel van Factor 8 – virtueel professional, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de informatie en de diensten op
www.knufnijn.nl te gebruiken, ga je akkoord met de privacy policy en de voorwaarden die hierin zijn
opgenomen. Bij je eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over cookies en is toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan. Afmelden kan door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.
Persoonsgegevens
Knuf Nijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (advertentie)diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onderstaande gegevens:
▪ Naam
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Profiellinks social media en website
▪ Overige persoonsgegevens welke actief worden verstrekt via mail of het contactformulier
Knuf Nijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld.
Verwerking gegevens
Knuf Nijn verwerkt de persoonsgegevens voor:
▪ het verzenden van de nieuwsbrief
▪ bellen of e-mailen voor het uitvoeren van de dienstverlening
▪ wettelijke verplichtingen, zoals gegevens voor de belastingaangifte
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken om je gedrag op de website te analyseren om
daarmee de website te verbeteren en het aanbod daar op af te stemmen. Dit is gebruikelijk voor websites en
draagt bij aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. Deze informatie is anoniem en niet gekoppeld aan andere
persoonlijke informatie.
Op www.knufnijn.nl adverteren meerdere partijen. Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en
hanteren deze voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over
hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Knuf Nijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Knuf Nijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Je hebt de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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