Privacy statement

Op deze pagina laat we u weten welke gegevens we verzamel als u mijn website
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamel en hoe we hiermee uw
gebruikservaring verbeter. Zo begrijpt u precies hoe we werken. Deze privacy
statement is van toepassing op de diensten van Sta Dienstverlening bv. Door gebruik
te maken van deze website geeft u aan deze privacy statement te accepteren.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Indien u contact gegevens of andere gegevens verstrekt aan ons dan verwerk we
één of meerdere van de volgende gegevens van u:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer(s)
 E-mailadres
 IP-adres
 Gezondheid gegevens
 Eventuele medische gegevens

Doeleinde van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van onze
dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie, met inbegrip
het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Sta
Dienstverlening bv verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Bijzondere persoonsgegevens
Sta Dienstverlening bv heeft geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te
verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige
overtuiging, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers
op de website met als doel de website beter af te stemmen op de behoefte van haar
bezoekers. We probeer deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website
gebruiken en hoe effectief mijn SEO en SEA activiteiten bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van

het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google
voor meer informatie en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We
hebben hier geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social media
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen
op sociale netwerken zoals Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code
die wordt aangeleverd door de kanalen zelf. Deze code plaatst onder meer een
cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen)
om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gebruik van cookies
We maak bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. We Gebruik cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U
kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Via mijn website worden cookies
geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We
gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers
de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. We heb hier geen invloed op.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten verwijderen,
kunt u contact met mij op nemen.

Aanpassen privacy statement
We behoud op het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.

Klachten
U heeft te allen tijde het recht om een klacht over uw verwerking in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Heeft u vragen over deze privacy statement? Neemt u dan contact met ons op.

Sta Dienstverlening bv
van der Marelstraat 5
2675 VE Honselersdijk
Tel: 06-22924387
E-mail: info@sta-dienstverlening.nl

