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1. Op wie is dit statement van toepassing?
Wij zijn AVG.Management en wij verwerken persoonsgegevens van u. Wij doen ons best om zo
min mogelijk gegevens van je te verwerken en deze zo goed mogelijk te beveiligen. Om je
duidelijkheid te geven over welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens
verzamelen en wat we ermee doen is dit Privacy Statement opgesteld.
Dit Privacy Statement is van toepassing op onze website https://avg.management en
https://tool.avg.management.
Mocht je nog vragen hebben na het lezen van dit Privacy Statement neem dan gerust contact
met ons op via de contact knop onderaan de pagina.

2. Organisatie
AVG.Management is een dienst geleverd door ID Control B.V. gevestigd op de Van
Diemenstraat 202, Unit 1.4, 2518VH te ’s-Gravenhage.

3. Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens worden gegevens bedoeld die direct (zoals een naam) of indirect (zoals
een IP-adres) naar jou als persoon te herleiden zijn. Er zijn verschillende types in
persoonsgegevens, namelijk: normaal, bijzonder, en gevoelig. Een overzicht van de
persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en onder welke categorie ze vallen vind je
hieronder.

4. Welke gegevens verzamelen wij?
- Je bezoekt onze website
Wanneer je onze website bezoekt dan verzamelen we enkele gegevens van je in de vorm van
cookies. Deze cookies houden bij hoe je de site gebruikt en op welk apparaat. Met deze
informatie kunnen wij de gebruikerservaring bekijken en optimaliseren. Wij zorgen ervoor dat
deze informatie op een privacy vriendelijke manier verwerkt zal worden. Een overzicht van
gebruikte cookies en hun doeleinden en bewaartermijnen vind je onder het kopje “Welke
cookies gebruiken wij op onze website?”.

- Je bent klant van ID Control en maakt gebruik van de AVG.Management Tool
Wanneer je klant bent van ID Control en gebruik maakt van de AVG.Management Tool,
verwerken wij gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het
uitvoeren van de opdracht en het leveren van support (op afstand). Daarnaast hebben wij de
gegevens nodig voor het versturen van facturen en het onderhouden van het contact met jou.

5. Welke cookies gebruiken wij op onze website?
Op onze website maken wij gebruik enkele cookies. Wij hebben maatregelen getroffen om dit
op een privacy vriendelijke manier te doen.
Naam van cookie
NID

Doel van cookie
Registreert een uniek ID van het teruggegeven
gebruikersapparaat. De ID wordt gebruikt voor
gerichte advertenties door Google.

Bewaartermijn van cookie
6 maanden

6. Met wie delen wij je gegevens?
In sommige gevallen delen wij je gegevens met andere partijen of geven we hen daar toegang
tot (denk hierbij aan een externe hostingprovider). Wanneer wij anderen toegang geven tot je
gegevens zorgen wij ervoor dat dit op een veilige manier gebeurt. De afspraken omtrent de
toegang zijn dan vastgelegd in een verwerkersovereenkomsten.

7. Jouw rechten
Onder de AVG heb je een aantal rechten betreffende je persoonsgegevens. Je kunt deze
rechten uitoefenen door met ons contact op te nemen via de knop onderaan de pagina.
- Het recht op inzage:
Dit houdt in dat je aan ons kan vragen welke persoonsgegevens wij allemaal van je hebben.
- Het recht op dataportabiliteit:
Dit houdt in dat je ons kunt vragen een kopie van al je data aan u te versturen. Dit leveren wij
binnen 30 dagen in een gangbaar formaat dat ook leesbaar is voor machines.
- Het recht op vergetelheid:
Je kunt ons vragen om alle gegevens die wij over jou hebben te verwijderen, wij zullen hier
binnen vier weken op reageren. Het is mogelijk dat het proces wat langer duurt, maar wij zullen
je hiervan op de hoogte brengen. Als het verwijderen ons erg veel onredelijk veel inspanning
kost, kunnen wij hiervoor je een geldbedrag vragen, dit zullen wij ook uiteraard melden. Er zijn
echter een paar gevallen waarin wij wettelijk niet zijn toegestaan om te voldoen aan het

verzoek om verwijdering, als dit het geval is zal je dat van ons horen met een uitleg waarom het
niet kan.
- Het recht op correctie:
Wanneer je denkt dat de persoonsgegevens die wij van jou hebben niet correct zijn kan je ons
vragen deze te verbeteren.
- Het recht op bezwaar:
Je heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens
wanneer je vermoed dat de verwerking onrechtmatig is of je je toestemming intrekt.
- Het recht op een menselijke blik:
Wanneer een organisatie geautomatiseerd beslissingen over je neemt, dan heb je het recht om
bezwaar te maken tegen deze beslissing en deze beslissing te laten heroverwegen door een
mens. Neem hiervoor contact met ons op.
Let wel op dat het beoefenen van deze rechten gevolgen kan hebben op het gebruik van onze
diensten. Wanneer je het gevoel hebt dat er niet goed met je rechten worden omgegaan kun je
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Vragen?
Indien je hier nog vragen en/of opmerkingen over hebt kan je contact met ons opnemen via de
onderstaande knop.

Neem contact op

