Privacy verklaring Summitbook

Privacy statement Summitbook

Summitbook is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacy verklaring.

Summitbook is responsible for the handling of
personal data as described in this privacy
statement.

Contactgegevens:

Contact details:

https://www.summitbook.eu

https://www.summitbook.eu

Regentesselaan 30, Oegstgeest

Regentesselaan 30, Oegstgeest

+31 (0)6 46 088 980

+31 (0)6 46 088 980

Henk Folmer is de Functionaris
Gegevensbescherming van Summitbook. Hij is
te bereiken via info@summitbook.eu

Henk Folmer has been appointed to act as
data protection officer of Summitbook. He can
be contacted via info@summitbook.eu.

Welkom op de website van Summitbook

Welcome to the website of Summitbook

Summitbook respecteert de privacy van alle
gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die uw ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Tijdens uw bezoek aan onze website bezoekt u
mogelijk verschillende pagina´s, omdat u meer
wilt weten over onze dienstverlening. U vraagt
wellicht een kennismakingsgesprek aan of
stelt een vraag via ons contactformulier. Zo
kan het zijn dat u tijdens uw bezoek aan onze
website verschillende gegevens achterlaat.
Hieronder leggen we graag uit wanneer en
waarom we bepaalde gegevens van u
bewaren. Zo weet u precies waarom het
bewaren van uw gegevens soms handig is,
voor ons en voor uzelf.

Summitbook respects the privacy of all users
of their website. Personal information which
may be provided by you to us, will be taken
care of confidentially. During your visit to our
website, you may visit several different
webpages in order to get more information on
our services. You may ask for an interview or
ask a question by using our contact form. As a
result, it can be that you leave several
personal details behind.
Why and when we save particular personal
information, is explained below. In this way,
you know exactly why saving of your personal
information can sometimes be useful for us
and for yourself.
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Uw persoonsgegevens

Your personal details

Maakt u gebruik van de diensten van
Summitbook, bezoekt u onze website of vult u
het contactformulier op onze website in, dan
kunnen wij de volgende contactgegevens van
u verwerken:

The following personal details can be
processed by using services of Summitbook,
visiting our website or filling out the contact
form on our website:

•
•
•
•
•
•
•

Uw bedrijfsnaam
Uw voor- en achternaam
Uw functie
Uw zakelijke adresgegevens
Uw zakelijke telefoonnummer
Uw zakelijke e-mailadres
Uw IP-adres (alleen bij uw bezoek aan
onze website)

•
•
•
•
•
•
•

Your company name
Your sur-and last name
Your function
Your business related address details
Your business related telephone number
Your business related e-mail
Your IP-address (only by visiting our
website)

Doeleinden

Purposes

We verzamelen of gebruiken geen informatie
voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in dit privacy beleid
tenzij we van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben gekregen. Deze doeleinden
betreffen:

We do not collect or use information for other
purposes than the purposes described in this
privacy statement unless we have received
your permission in advance. These purposes
concern:

•

•
•
•
•

Contact opnemen via telefoon of e-mail
teneinde onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
Informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten;
Het afhandelen van uw betaling;
Om goederen en diensten bij u af te
leveren;
Summitbook verwerkt ook
persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.

• Contact by telephone or email in order to
carry out our services;
• Informing about changes to our services
and products;
• Handling invoices;
• Deliver goods and services to you ;
• Summitbook also processes personal data
if we are obligated to do so by law, which
may include data necessary for our tax
statements.
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Geautomatiseerde besluitvorming

Automated decision making

Summitbook neemt geen - op basis van
geautomatiseerde verwerkingen - besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Summitbook) tussen zit.

Summitbook does not take decisions on issues
which can have (remarkable) impact on
persons based on automated processing. This
concerns decisions made by computer
programs or systems, without the influence of
a human (for example an employee of
Summitbook).

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens
nodig?

Why do we need your personal details?

Summitbook bewaart uw persoonsgegevens
om contact met u op te kunnen nemen,
omdat u Summitbook een opdracht tot een
advies of project heeft gegeven of omdat u
zelf een verzoek tot contact heeft verstuurd
via het contactformulier.
Hoe lang bewaart Summitbook uw gegevens?
Summitbook bewaart uw persoonsgegevens
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende
gegevenscategorie:
•

Persoonsgegevens > 90 dagen na
beëindigen van samenwerking >
Administratieve doeleinden

Maakt u binnen een jaar na uw
contactverzoek geen gebruik van onze
diensten? Dan worden uw gegevens
automatisch verwijderd.

Summitbook stores your personal details to
contact you, because you requested
Summitbook to give advice, perform a project
or to get in contact by using the contact form.

How long does Summitbook save your
personal details?
Summitbook does not save your personal
details longer than needed to fulfill the
purposes for which the details have been
collected. We take in mind the following
storage periods for the following category of
details:
•

Personal details > 90 days after ending
collaboration > administrative purposes

Not using your services within a year after
your contact request? Your details will be
removed automatically.
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Delen van persoonsgegevens met derden

Sharing of personal details with third parties

Summitbook verkoopt uw gegevens niet aan
derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Summitbook blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Summitbook does not sell your details to third
parties and only provides your details when
necessary to examine our agreement with you
or to fulfill a legal obligation. In order to
ensure the same level of security of
confidentiality of your details, processing
agreements will be signed with companies
processing your details at our request.
Summitbook remains responsible for the
processing of these data.

Waarom houden wij gegevens van uw bezoek
aan onze website bij?

Why do we track information of your visit to
our website?

Op de website www.summitbook.eu worden
algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en
het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze website maakt
gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op
uw computer worden geplaatst) om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers
de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over je gebruik van
de website kan worden overgebracht naar
eigen beveiligde servers van Summitbook of
die van een derde partij. Wij gebruiken deze
informatie om bij te houden hoe uw onze
website gebruikt, om rapporten over de
website-activiteit op te stellen en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik.

On the website www.summitbook.eu, general
visiting information will be tracked, including
the IP-address of your computer, the time of
request and additional information your
browser is sending. This website uses ‘cookies’
(text documents which are placed on your
computer) to help the website analysis of the
usage of the website by their users. The
information about your usage of the website
as generated by cookies, can be transferred to
security servers of Summitbook or a third
party. We use this information to keep track
on how you use our website, to make reports
of the website activity and to provide other
services related to website activity and
internet usage.
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Cookies uitzetten

Turning off cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld
om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te
weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter
mogelijk dat sommige functies en services, op
onze en andere websites, niet correct
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in
uw browser.

Most browsers standard accept cookies, you
may reset your browser to decline all cookies
or to indicate when a cookie will be sent. It
may be possible that not all functionalities and
services on our and other websites function
correctly when cookies have been turned off.

Google Analytics

Google Analytics

Summitbook gebruikt Google Analytics om bij
te houden hoe www.summitbook.eu wordt
gebruikt. De informatie die dit oplevert, wordt
samen met uw IP-adres, overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van
Google voor meer informatie. U treft hier ook
het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website te kunnen
verstrekken en om haar adverteerders te
kunnen informeren over de effectiviteit van
hun campagnes. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen wanneer Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Summitbook heeft hier
geen invloed op. Summitbook geeft Google
geen toestemming om Analytics-informatie
die www.summitbook.eu oplevert, te
gebruiken voor andere Google-diensten.

Summitbook uses Google Analytics to keep
track on how www.summitbook.eu is used.
The generated information, together with our
IP-address will be transferred to Google and
saved by them on servers in the United States.
Read the privacy statement of Google for
more information. The privacy statement of
Google Analytics can also be found here.
Google uses this information to keep track of
how our website is used, to generate reports
about the website and to inform their
advertisers about the effectivity of their
campaigns. Google may provide this
information to third parties when having a
legal obligation or to process data on request
of Google. Summitbook does not have an
influence on this. Summitbook does not give
Google permission to use Analyticsinformation generated by
www.summitbook.eu for other Googleservices.
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Social media buttons

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons
opgenomen. Voor deze buttons wordt gebruik
gemaakt van cookies van de betrokken social
media kanalen, zodat ze u herkennen als u
onze pagina wilt volgen op social media of
onze producten wilt delen. Voor de cookies
die deze social media kanalen plaatsen voor
advertentiedoeleinden, adviseren wij u de
privacy verklaringen van de social media
kanalen te lezen.

Social media buttons are included on our
website. These buttons use cookies of related
social media channels in order to recognize
you when you want to follow our pages on
social media or would like to share our
products. We advise you to read the privacy
statements of these social media channels to
get information on the cookies of these social
media channels for advertising purposes.

Gegevens inzien, aanpassen op verwijderen

Looking into, changing and removing of
details

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in
te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door
Summitbook en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@summitbook.eu. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.

You have the right to have a look into your
personal details, to correct them or to remove
them. In addition, you have the right to
withdraw your permission for the processing
of your details or to object to the processing
of personal details by Summitbook and you
have the right of information transferability.
This means that you can send us a request to
transfer (in a computer file) all your personal
details we have, to you or to another
organization mentioned by you. You can send
your request for inspection, correction,
removing, transfer of your personal details,
withdrawal of your permission or objection on
processing of your personal details to
info@summitbook.eu. To be sure that your
request for inspection has been requested by
you, we ask you to send a copy of your
identity card along with your request. In this
copy, make your picture, MRZ (machine
readable zone), passport number and citizen
service number (BSN) black. This in order to
protect your privacy. We will react as soon as
possible to your request, but at least within
four weeks.
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Beveiligen

Protection

Summitbook neemt de bescherming van uw
gegevens serieus. We nemen maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van Summitbook maakt gebruik van
een SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Summitbook takes protection of your personal
details seriously. We take measures to
prevent abuse, loss, unauthorized access,
undesired publication and illegal changes. The
website of Summitbook uses an SSL Certificate
to prevent your personal details getting into
the wrong hands.

Veranderingen

Modifications

Deze privacy verklaring is afgestemd op het
gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen
van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in
deze privacy verklaring. Het is daarom
raadzaam om regelmatig deze privacy
verklaring te raadplegen.

This privacy statement has been adapted to
the use and possibilities of this website.
Possible adjustments and/or changes to this
website may lead to changes in this privacy
statement. It is advised to check this privacy
statement regularly.

Klacht

Complaints

We controleren regelmatig of we aan dit
privacy beleid voldoen. Krijgt u de indruk dat
uw gegevens niet goed zijn beveiligd, zijn er
aanwijzingen van misbruik of wilt u graag
meer weten over de beveiliging van de door
Summitbook verzamelde persoonsgegevens?
Neem dan contact met ons op via
info@summitbook.eu. Wij kijken graag samen
met u naar een mogelijke oplossing. Bent u
niet tevreden over de wijze waarop
Summitbook met uw persoonsgegevens
omgaat? Dan heeft u de mogelijkheid om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

We regularly check whether we comply with
this privacy statement. Do you have the
impression that your details are not secured
well, are there any indications of abuse or do
you want to know more about the protection
of the collected personal details by
Summitbook? Contact us by
info@summitbook.eu. We will be happy to
look together for a possible solution. Not
satisfied by the way Summitbook handles your
personal details? You have the possibility to
submit a complaint to the Authority of
Personal Details.

www.summitbook.eu is een website van
Summitbook. Heeft u vragen over deze privacy
verklaring? Dan beantwoorden wij deze graag
voor u. U kunt ons hierover bereiken via
info@summitbook.eu.

www.summitbook.eu is a website of
Summitbook. Do you have questions about
this privacy statement? We like to answer
your questions. You can contact us via
info@summitbook.eu.
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