Privacy verklaring
A5 architectuur, gevestigd aan de Spaarnestraat 98 te Amersfoort, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Spaarnestraat 98
3812 HH Amersfoort
033-4331183
info@a5architectuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
A5 architectuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•

E-mailadres bij het aanvragen van documenten
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat
dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?
•
•
•
•
•

Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die bij de
afhandeling betrokken zijn.
Voor het leggen van contact met u, voor klantentevredenheidsonderzoek of
marktonderzoek, of in samenhang met bepaalde transacties.
Ter ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen.
Door A5 architectuur en bepaalde organisaties: voor marketingdoeleinden, als u
hiervoor toestemming hebt verleend.
Voor het op de persoon toespitsen van uw interactie met onze site, voor het
vereenvoudigen van de navigatie en voor het opstellen van statistieken over het
gebruik van websites.

Cookies
De website van A5 architectuur maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden door de
dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit
wordt gedaan door het bedrijf Google. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar
dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Een cookie is een bestandje dat samen met de pagina’s van deze website die u op dat
moment bekijkt wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt
opgeslagen. De in het bestand opgeslagen informatie kan bij uw volgend bezoek weer
worden opgevraagd.
De statistieken laten het bezoek- klikgedrag op de website zien. Deze gegevens worden door
A5 architectuur niet aan derden verstrekt. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op
de site te zien is.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen. De gegevens t.b.v. de statistieken worden door Google opgeslagen en
kunnen door Google aan derden worden verschaft indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht of zover derden de gegevens namens Google verwerken. Hierover heeft A5
architectuur geen invloed.
Via uw de eigenschappen van uw browser heeft u toegang tot de instellingen m.b.t. cookies.
Via deze instellingen kunt u bijvoorbeeld cookies uit zetten of verwijderen van uw harde
schijf. Uitleg over de instelling vindt u meestal onder help in de toolbar van uw browser of in
de gebruikshandleiding.
Op deze site zijn knoppen opgenomen om onze Facebook en Linked In pagina’s te promoten.
Op de sites van Facebook, Linked In treft u de privacyverklaring aan waarin u kunt lezen wat
er met eventueel door u ingevoerde persoonsgegevens wordt gedaan door deze social
media/bedrijven. Om deze pagina's te bezoeken heeft u een account van de betreffende
dienst nodig.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens
welke aan ons zijn verstrekt door u worden bewaard naar de aard van uw vraag of zolang
het nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan wettelijk verplicht.

Uw keuzemogelijkheden
Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor
verdere marketingcontacten worden gebruikt.
Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons kantoor.

