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Disclaimer
Onze website www.hofstaete.nl is de officiële website van Hofstaete Kennisgroep B.V. , gevestigd aan
Gooimeer 8, 1411 DD te Naarden. Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de hierna
genoemde voorwaarden. Wij schenken zorgvuldige aandacht aan de kwaliteit van de op onze website
aangeboden informatie en software maar geven hierop geen enkele vorm van garantie of aanspraak
op juistheid. De intellectuele vermogensrechten van deze informatie en software liggen bij Hofstaete.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of functies van een andere website die via links op onze
website kunnen worden benaderd. Wij kunnen de inhoud van deze website op elk moment zonder
nadere aankondiging wijzigen. U verklaart zich te zullen onthouden van enig onrechtmatig gebruik van
deze website, waaronder elk gebruik dat kan leiden tot aantasting van de beschikbaarheid en/of de
inhoud van de website en gebruik van de op de website aanwezige informatie en software in strijd
met de rechten van Hofstaete.

Privacy statement
Wij respecteren de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website www.hofstaete.nl. Wij
hebben passende technische en administratieve maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het
gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen
bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van
gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data
en servers.

Verwerking van persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat direct of indirect terug te voeren is op een natuurlijk
persoon. Bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum of IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief aan onze klanten met daarin informatie over nieuwe ontwikkelingen
op ons platform en uitleg over nieuwe applicaties.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hofstaete verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.
Bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, bij ons solliciteert of op andere manier
gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij
deze hebben gekregen. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw e-mailadres en
uw naam. Onze nieuwsbrief verzenden wij aan u om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen op
ons platform en uitleg over nieuwe applicaties Als u solliciteert, gebruiken wij uw gegevens slechts
éénmalig tijdens de sollicitatieperiode. Ook gebruiken wij uw gegevens om u te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hofstaete bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat zijn mijn privacyrechten?
Als u zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrief, kunt u dat doen via de link onderaan onze nieuwsbrief
of door dit in een e-mail te melden aan info@hofstaete.nl . U heeft ook het recht om Hofstaete te
verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.
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Cookies
Onze website www.hofstaete.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC,
tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of
voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen
meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij
onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen
voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen Privacy statement
Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie
statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement
regelmatig te raadplegen.

VRAGEN?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van deze Privacy statement? Neem dan
contact met ons op.
Hofstaete Kennisgroep B.V.
Gooimeer 8
1411 DD Naarden
E-mail: info@hofstaete.nl
Tel:035-6991550
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