Privacyverklaring c3
Persoonsgegevens die worden verwerkt
C3 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van c3, en/of
omdat u deze zelf aan c3 heeft verstrekt. Bijvoorbeeld via één van de websites van c3, bij
inschrijvingen op conferenties of ten behoeve van een zakelijk contact of overeenkomst. C3 kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:


Uw voor- en achternaam



Uw geslacht



Uw adresgegevens



Uw telefoonnummer



Uw e-mailadres



Uw IP-adres



Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch



Gegevens over uw activiteiten op onze website



Internetbrowser en apparaat type

Waarom c3 gegevens nodig heeft
C3 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan c3
uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.
Concreet verwerkt c3 uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing



U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren



U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten



Om goederen en diensten te leveren



C3 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang c3 gegevens bewaart
C3 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Over langere perioden worden data tot en met het
realiseren van de jaarlijkse eindrapportages en het jaarverslag in het volgende kalanderjaar bewaard

Delen met anderen
C3 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 bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. C3 blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
C3 gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy.
De technische en functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. De analytische cookies worden ingezet om uw websitebezoek in kaart te brengen. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van c3 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. C3 gebruikt deze informatie
om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
C3 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe
effectief de Adwords-advertenties van c3 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 privacybeleid van Google voor
meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan c3 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. C3 heeft hier geen invloed op. C3 heeft Google geen toestemming
gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
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 c3 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@c3.nl

Beveiligen
C3 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website van c3 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem
dan contact op via info@c3.nl
www.imaginationatwork.nl is een website van c3. C3 is als volgt te bereiken:


Postadres: Postbus 158, 2260 AD Leidschendam



Vestigingsadres: Loire 150, 2491 AK Den Haag



Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41158000



Telefoon: (070) 337 87 88



E-mailadres: info@c3.nl

