
Privacy Statement 
Het privacy statement beschrijft de manier waarop wij met jouw persoonlijke gegevens 
omgaan. Jouw privé gegevens vragen wij op het moment dat jij een product of dienst bij 
ons aanvraagt. Lees in dit privacy statement hoe wij zorgen voor de bescherming van jouw 
privacy.  

Inhoud 
• Wat gebeurt er met jouw gegevens 
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Wat gebeurt er met jouw gegevens? 
Als wij om jouw gegevens vragen, dan heeft dat altijd een doel. Bijvoorbeeld om je een 
nieuwsbrief te sturen of een product of training te kunnen leveren. Voorop staat dat wij 
altijd vragen om jouw toestemming om jouw gegevens op te mogen slaan. 
Dagvoorzitter.online verwerkt jouw gegevens zorgvuldig en volgens de AVG. Dat doen we 
in een beveiligde database. Een bron van gegevens die met de grootste zorg wordt 
beheerd. Alleen bevoegde personen hebben toegang. Met deze personen hebben wij 
afspraken over veiligheid om jouw privacy te waarborgen. Wij gebruiken jouw gegevens 
alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt of om je op de hoogte te houden van 
onze website-ontwikkeling, marketing en overige zaken zoals klantonderzoeken, IT-
ondersteuning of overheidsinstanties. Wil jij weten welke gegevens we precies opslaan, 
wie toegang heeft tot jouw gegevens, wil je jouw gegevens verwijderen uit onze database 
of wil je niet meer op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen? Laat het ons 
weten door contact met ons op te nemen. Dat kan schriftelijk, per email, telefonisch of via 
ons contactformulier. 

Willen wij jouw gegevens voor een ander doeleinde gebruiken? Dan laten we dat van 
tevoren aan je weten. Heb je het gevoel dat jouw gegevens onrechtmatig worden 
gebruikt? Meld het ons! Indien er sprake is van een inbreuk in onze database zullen wij dit 
zo spoedig mogelijk aan jou en de betreffende instanties laten weten. 

Veilig bestellen 
Wij dragen zorg voor een beveiligde internetomgeving. Van het begin tot het einde van 
jouw bezoek aan onze website. Dan weet jij zeker dat anderen niet zomaar met jou 
meekijken. En als jij via onze website bestelt, wordt jouw transactie via een zogenaamde 
SSL verbinding versleuteld verstuurd over het internet. Je herkent de SSL-verbinding aan 
het groene slotje in jouw browserbalk. 

Redenen om jouw gegevens te vragen 
Vertrouwen begint bij respect. Daarom zijn wij transparant in de gegevens die wij aan je 
vragen. Wij vragen alleen die gegevens die nodig zijn om jou te kunnen helpen. Hieronder 
zie jij welke gegevens wij van jou vragen en met welk doel. Wij bewaren jouw 
persoonsgegevens zo lang als nodig is om jou de gewenste diensten en producten te 
leveren. 
Reden 1: jij bestelt een product of training 



Voor jouw bestelling hebben we jouw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en 
jouw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen wij jouw bestelling bezorgen en jou op de 
hoogte houden over jouw bestelling via e-mail. We geven jouw gegevens door aan 
anderen als dat nodig is voor jouw bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons 
distributiecentrum. 
Reden 2: je neemt contact met ons op 
Je kunt met ons bellen, mailen, contact opnemen via LinkedIn of via het contactformulier 
op onze website. In het formulier vragen wij jouw naam, achternaam & e-mailadres om 
jouw vraag of verzoek op te kunnen volgen. Het kan voorkomen dat wij meer informatie 
nodig hebben om jouw aanvraag zo concreet en volledig mogelijk op te kunnen volgen. 
Reden 3: je meldt je aan om relevante informatie van ons te ontvangen 
Zo blijf je op de hoogte van tips, tricks en relevante informatie. Wil je geen informatie van 
Dagvoorzitter.online ontvangen, meld je dan onderaan in de e-mails af. 

Jouw gegevens, jouw rechten 
Wil je jouw gegevens die jij bij ons hebt achtergelaten inzien, wijzigen of laten 
verwijderen? Dat vinden wij prima. Laat het ons weten per e-mail. Na jouw bericht zullen 
wij binnen vier weken actie ondernemen.  

Cookies 
Cookies: tijdelijke tekstbestanden die (afhankelijk van je instellingen) automatisch worden 
opgeslagen. Dankzij cookies hoef jij niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te 
downloaden wanneer jij eenmaal onze website hebt bezocht. Bovendien helpen ze ons 
inzicht te verkrijgen in hoe we jou van zo relevant mogelijke informatie kunnen voorzien. 

Functionele cookies  
Functionele cookies hebben we nodig om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen tijdens 
jouw websitebezoek aan Dagvoorzitter.online. Informatie over jouw websitebezoek slaan 
we tijdelijk op. Hierdoor hoef jij een formulier niet opnieuw in te vullen als jij de pagina 
herlaadt of als je de pagina niet volledig hebt ingevuld. 

Analytische cookies 
Analyserende cookies helpen ons de website nog gebruiksvriendelijker te maken zodat je 
graag bij ons terug komt. We meten hoe jij onze website hebt gevonden en hoe jij de site 
gebruikt. Denk hierbij aan welke pagina’s je bekijkt en op welke links je klikt. Dit doen we 
met behulp van Google Analytics. Wij delen echter geen onnodige informatie met Google, 
zodat de cookies alleen voor het verbeteren van onze website kunnen worden gebruikt. 
Ook gebruiken wij Google Adwords waardoor we kunnen zien of je via een advertentie op 
onze website bent gekomen. 

Wijzigingen privacy statement 
Wij van Dagvoorzitter.online zien het als onze taak om dit privacy statement up to date te 
houden. De laatste versie is altijd te vinden op deze webpagina. In de formulieren waar jij 
jouw gegevens achterlaat, tref je altijd een verwijzing naar deze pagina aan. Zo ben je op 
de hoogte van wat er met jouw gegevens gebeurt. Samen zorgen we voor een goede 
waarborging van jouw privacy.  

Dit privacy statement is opgesteld door Dagvoorzitter.online.


