
	

	
	
	
 
 
 
 
	
 

 
 
 
 
 
Privacy Policy Vorza (Vormende Zaken), 25 mei 2018  
 
 
Uw privacy is voor Vorza (Vormende Zaken) van groot belang. Dit betekent dat wij ons best zullen 
doen om veilig met gegevens om te gaan en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze 
privacyverklaring leggen we u uit wat we bij Vorza doen met informatie die we over u te weten komen.  
 
Uw gegevens 
In het kader van het afhandelen van de betaling en bestelling, bewaren wij uw betaalgegevens. 
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, 
betalingsgegevens.  
 
De gegevens worden in ons online factureringsysteem verwerkt en extern opgeslagen. Voor de 
bedrijven waarmee wij samenwerken, kunt u er vanuit gaan dat wij daar verwerkersovereenkomsten 
mee hebben gesloten. Uw gegevens worden door ons niet gedeeld met anderen en indien u wilt 
weten welke gegevens wij van u bewaren dan kunt u dit opvragen middels een e-mail aan: 
post@vorza.nl. 
 
Cookies  
Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen 
opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer 
bezoekt. Wij gebruiken dit alleen om een algemeen inzicht te krijgen en zullen dit niet aan 
persoonsgegevens koppelen. 
 
E-mails 
We sturen u alleen e-mails als we denken dat u er echt iets aan hebt. U kunt zich op ieder moment 
afmelden voor marketingacties middels een e-mail aan: post@vorza.nl (of anders indien 
aangegeven). U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.  
 
Verstrekken aan derden  
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, 
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van 
een misdrijf).  Voor de bedrijven waarmee wij samenwerken, kunt u er vanuit gaan dat wij daar 
verwerkersovereenkomsten mee hebben gesloten. De samenwerkingen met deze bedrijven zijn 
noodzakelijk voor de uitvoering van onze aangeboden diensten. 
 
Google Analytics  
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben 
een standaard verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan afspraken te maken over 
wat zij mogen bijhouden.  
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Beveiliging  
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zullen ons inspannen voldoende 
technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten 
verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de 
persoonsgegevens). Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden 
doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zullen wij ons inspannen de 
beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid 
van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk 
is.  
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring  
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd 
op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Inzage, wijzigen en verwijderen 
van je gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt  u 
contact met ons opnemen.  
 
U hebt de volgende rechten:  
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen  
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben  
• Het laten corrigeren van fouten  
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens  
• Intrekken van toestemming 
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.  
 
Klacht indienen  
Wanneer u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Contactgegevens:  
Vorza (Vormende Zaken)  
Venestraat 27 
 2266BA Leidschendam 
 
Foreign Costumers: 
If you need additional information about our Privacy Policy please contact us, we are happy to 
translate this document for you and provide you with any information applicable. Please note that we 
do anything within reasonable bounds to keep your information safe and treaded with respect. 
	


