Privacyverklaring Bumarang
Op de website www.bumarang.nl worden gegevens verwerkt die als persoonsgegevens kunnen
worden aangeduid als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna:
AVG). Bumarang is voor wat betreft de gegevensverwerking de verwerkingsverantwoordelijke
als bedoeld in de AVG. Bumarang beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, op welke
manier dat gebeurt en wat het doel van de verwerking is. Wij zorgen voor zorgvuldige en
correcte verwerking van uw persoonsgegevens zoals vereist in de AVG. Deze privacyverklaring
geeft u meer inzicht in de wijze waarop wij met de gegevens omgaan. Ook worden uw rechten
uiteengezet.
Verwerking van gegevens
Via ons contactformulier verzamelen wij de volgende gegevens:
•
•
•

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Dit doen wij alleen als u het contactformulier invult. Wij gebruiken deze gegevens alleen om
contact met u op te nemen.
Verwerkingsgrondslagen
De verwerking is gegrond op een of meer de volgende wettelijke grondslagen.
•
•
•
•

Een gerechtvaardigd belang
Het uitvoeren van een overeenkomst of het handelen met als doel het sluiten van een
overeenkomst.
Het voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen
Uw toestemming

Gegevens gedeeld met derden
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dit doen wij alleen als dit
noodzakelijk is. Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met betrouwbare partijen. Wij delen
de persoonsgegevens alleen met ICT-dienstverleners dan wel andere dienstverleners een
ondersteunende rol vervullen bij deze website.
Uw rechten
De AVG biedt u een aantal rechten. U kunt ons onder andere verzoeken om inzage, verwijdering
of rectificatie van uw gegevens. Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten kunt u contact
met ons opnemen. Onderaan deze verklaring vindt u al onze gegevens.
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Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen.
Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat wordt opgeslagen op het
apparaat waarmee u de website bezoekt. Deze cookies garanderen een correcte werking van
onze website. Daarnaast geven de cookies van Google Analytics ons inzicht in bezoekersgedrag
op de website. Om uw privacy te waarborgen worden deze statistieken zo opgeslagen dat deze
niet naar uw terug te leiden zijn.
Contactgegevens Bumarang
Bumarang
Oude Boteringestraat 21
9712 GC Groningen
Postbus 1577
9701 BN Groningen
Telefoonnummer: (050) 850 87 10
E-mailadres: info@bumarang.nl
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