Privacy Statement
Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens die worden verzameld op deze website
www.beeldagent.nl. Deze website wordt beheerd door Beeldagent B.V.
Wanneer u deze website bezoekt of u registreert kan Beeldagent persoonsgegevens over u verzamelen; zowel direct als (via een
verzoek om gegevens aan u) als indirect.
Beeldagent zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden die worden omschreven in dit
privacy statement. Beeldagent zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen,
Dit privacy statement omschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking, door Beeldagent met betrekking tot deze website, het
gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Beeldagent verzamelt en verwerkt gegevens met betrekking tot bezoekers en gebruikers van deze website ten behoeve van haar
bedrijfsvoering, om diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen en om webstatistieken te ontwikkelen. In
het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers gericht op:
• Het ontwikkelen en verbeteren van bestaande en nieuwe diensten;
• Het verrichten van analyses en gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
In aanvulling op het bovenstaande is de verwerking van persoonsgegevens gericht op:
• Het (laten) beoordelen en accepteren van (potentiele) gebruikers van de website;
• Het (laten) beoordelen en accepteren van informatie en advertenties die gebruikers wensen te plaatsen op de website;
• Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot diensten van Beeldagent en derden;
• Het kunnen uitvoeren van andere promotionele activiteiten, waaronder het versturen van nieuwsbrieven.
De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder onder meer worden gebruikt om u te informeren over de
website, en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen gelieerde ondernemingen van of
anderszins gerelateerd zijn aan Beeldagent. Andere gebruikers van deze website kunnen enkel uw persoonlijke gegevens of
bedrijfsgegevens raadplegen wanneer u expliciet van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

Cookies
Beeldagent mag gegevens verzamelen en analyseren die verbonden zijn aan het gebruik van deze website zoals domeinnamen,
het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/ volgende bezochte websites en de duur van een bezoekers of gebruikerssessie.
Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die
onze webpagina server uit uw browser kan halen. Onze webpagina server mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben
op uw informatie die via internet tussen u en beeldagent is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie
bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend bezoek aan de website
beschikbaar zijn.

U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van
cookies wenst te voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen, en zullen bij elk
internetbezoek de gegevens worden gevraagd en opnieuw moeten worden ingevoerd. Niettemin is het gebruik van het open
domein, www.beeldagent.nl wel mogelijk zonder cookies. De instellingen voor wat betreft cookies verschillen per browser.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links,
kunnen worden bezocht.
Vragen?
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking, of het gebruik van deze
website, kunt u deze online indienen via info@beeldagent.nl.
Wijzigingen privacy statement
Beeldagent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling deze
geregeld te raadplegen, zodat u wijzigingen kunt signaleren.

