
 

PRIVACYBELEID  
Breinstof respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Toch hebben we soms 
persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij 
gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.  
Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.breinstof.com en de diensten die 
wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Persoonsgegevens 
Om de website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken we persoonsgegevens. Het 
begrip ‘persoonsgegeven’ definiëren we als volgt: Informatie waarmee je als persoon kan 
worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG. 

JOUW TOESTEMMING 
Wanneer je de website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons 
opneemt kunnen we jouw gegevens bewaren. Wij mogen jouw gegevens verwerken, 
omdat we jouw toestemming vragen middels dit privacybeleid. Om de overeenkomst 
tussen jou en Breinstof uit te voeren hebben we immers jouw persoonsgegevens nodig.  
Als je ervoor kiest om jouw gegevens niet te delen, dan kunnen we onze diensten niet 
leveren. We zullen jouw gegevens verder niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij 
we daartoe wettelijk verplicht zijn.  

WELKE GEGEVENS worden verzameld?  
Om gebruik te maken van de website en onze diensten hebben wij de volgende 
gegevens van jou nodig:  
• Jouw naam en die van jouw organisatie 
• Jouw adresgegevens of die van jouw organisatie  
• Jouw telefoonnummer  
• Jouw e-mailadres  
• Jouw IP-adres  

Bij gebruik van onze website verzamelen we ook informatie die niet persoonlijk is, zoals: 
• De naam van de browser die je gebruikt  
• Het besturingssysteem dat je gebruikt  
• De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt  

BEVEILIGING 
Breinstof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen we 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit onder meer 
door middel van de volgende maatregelen:  
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• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een 
vergelijkbare technologie. 

• De toegang tot gegevens beperken tot de personen die de gegevens daadwerkelijk 
nodig hebben.  

• Desgewenst ondertekenen we een geheimhoudingsverklaring. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@breinstof.com. 

BEWAARTERMIJN  
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor 
de doelen die wij eerder omschreven.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Breinstof verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

COOKIES  
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser 
wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat 
krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.  
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze website te verbeteren. Cookies 
zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, je onze website veilig kan bezoeken 
en wij fouten op onze website kunnen opsporen.  
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er 
worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: 
zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.  

JOUW RECHTEN  
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende 
rechten:  
• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;  
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens. In geval 

van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele 
gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;  

• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw 
verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;  

• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;  
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij 

jouw gegevens onrechtmatig verwerken;  
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf 

het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van 
jou verwerken.  

Bij andere vragen of opmerkingen over het privacybeleid kun je contact met ons 
opnemen via onderstaande gegevens.  

Contact 
Breinstof  
Antoon de Winterstraat 13 
6001 SP Weert 
KVK   61559997 
Tel +31 6 16 39 48 34 
Mail info@breinstof.com


