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PRIVACYVERKLARING
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Capital Vision B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Capital Vision B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Capital Vision B.V. verstrekt. Capital Vision B.V. kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM CAPITAL VISION B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
Capital Vision B.V. 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 indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Capital Vision B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG CAPITAL VISION B.V. GEGEVENS BEWAART
Capital Vision B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Capital Vision B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Capital Vision B.V. 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. Capital Vision B.V. 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
Capital Vision B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Capital Vision B.V. 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 Capital Vision B.V. 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.
Capital Vision BV. .heeft hier geen invloed op.
Capital Vision B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Capital Vision B.V.
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. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@capitalvision.nl. Capital Vision B.V.
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Capital Vision B.V. 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 Capital Vision B.V. 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 Capital Vision B.V.
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Capital Vision B.V. op via
info@capitalvision.nl. www.capitalvision.nl is een website van Capital Vision B.V..

Capital Vision B.V. is als volgt te bereiken:
(Post)adres: Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 22062647
Telefoon: 010-3133462
E-mailadres: info@capitalvision.nl

COOKIES
WAT IS EEN COOKIE?
Cookies zijn kleine tekstbestanden met daarin informatie die door een website op de harde schijf van
jouw computer kan worden gezet. Als je een website bezoekt, wordt er een cookie opgeslagen op je
computer, waardoor een website altijd weet wie je bent. Op die manier kunnen gebruikers van
elkaar worden onderscheiden.
De website van Capital Vision B.V. gebruikt cookies. Het gebruik van cookies is zeer belangrijk om
onze website optimaal te laten draaien. Maar ook de cookies waarvan bezoekers niet direct het
effect zullen zien (zoals Google Analytics) zijn voor ons van groot belang. Dankzij de anonieme input
van bezoekers krijgen wij namelijk een duidelijk beeld van hoe de website presteert en hoe we hem
kunnen verbeteren.

VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES

Bij de meeste cookies wordt toestemming gevraagd aan de bezoeker. Als bezoeker zul je dus eerst
een melding ontvangen en dit moeten accepteren, voordat de cookies geplaatst worden.
Wanneer de website inbreuk doet op de privacy van de gebruiker, bijvoorbeeld wanneer de cookies
puur commerciële doeleinden hebben, moeten websites altijd toestemming vragen aan de bezoeker.
Dit geldt onder andere voor tracking cookies die individueel gedrag tracken en daarmee een
bezoekersprofiel opstellen. Omdat deze cookies de website de mogelijkheid geven om de bezoeker
te volgen, wordt hier inbreuk gedaan op de privacy van de bezoeker. Sommige websites laten toe dat
een derde partij cookies plaatst. Ook in dat geval moeten er toestemmingsvereiste cookies geplaatst
worden om de bezoeker om toestemming te vragen.
Er zijn echter ook toestemmingsvrije cookies die worden gebruikt om het functioneren van de
website te verbeteren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen analytische cookies en functionele
cookies. Analytische cookies worden gebruikt om het gemak van de gebruiker te vergroten. Deze
worden gebruikt door websites die gebruik maken van analytics tools, zoals Google Analytics en
Hotjar. Functionele cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren. Op die
manier blijven de producten van bezoekers bijvoorbeeld in het winkelmandje staan.
De volgende cookies worden gebruikt op www.capitalvision.nl:

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookie wordt gebruikt om bijvoorbeeld instellingen, filters, zoekopdrachten of andere sessie
gebonden informatie te bewaren, zodat dit binnen die sessie gebruikt kan worden om de juiste
informatie te tonen.

COOKIEBANNER (COOKIECONSENT_STATUS):

Deze cookie wordt gebruikt om de keuze die gemaakt is via de cookiebanner op te slaan, zodat we
die keuze voor die sessie kunnen onthouden. A.d.h.v. deze cookie wordt geen informatie opgeslagen.

ANALYTISCHE COOKIES

Google Analytics (_ga, _gat, _gid):
Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies, een website analyse die wordt geleverd
door Google inc. De cookies helpen om onze website te analyseren door te bepalen hoe gebruikers
de website gebruiken.
De informatie weergegeven door een cookie, over het gebruik van onze website (exclusief je IP
adres), wordt getransporteerd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten van
website-activiteit te maken voor website operatoren en voor andere services gerelateerd tot
website-activiteit en internetgebruik. Ook mag Google deze informatie verplaatsen naar derde
partijen naargelang de wet, of naar partijen die de gegevens voor Google verwerken. Google zal de
opgeslagen data niet doorverkopen.
Door gebruik te maken van deze website, geef je toestemming om de data te laten verwerken door
Google, voor de doelen hierboven vermeld. Het is mogelijk om deze cookies te weigeren door de
instellingen van je browser aan te passen. Wanneer je dit doet kun je echter niet van alle functies van
de website nog gebruik maken.

MARKETING COOKIES

Er worden geen marketing cookies gebruikt op www.capitalvision.nl

OVERIGE COOKIES

Er worden geen overige cookies gebruikt op www.capitalvision.nl

