Privacy verklaring Adoptify Technology B.V.
Bij Adoptify zijn jouw gegevens in vertrouwde handen. Adoptify (‘Adoptify Technology B.V.’ – onderdeel van de Salves Group) vindt het belangrijk
dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. Daarom geven we je in deze privacy verklaring aan waarom, hoe en welke gegevens we
verzamelen. En ook wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent. We gaan altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om. Dat is het
allerbelangrijkste wat je hier zult lezen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen
we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen
kunnen doen met jouw gegevens.
Waarborgen Privacy. Het waarborgen van de privacy van bezoekers van http://www.adoptify.nl en http://www.adopt-on.nl is een belangrijke taak
voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Als we jouw
persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Adoptify werkt natuurlijk ook volgens de eisen van de AVG.
Jouw privacy en Adoptify. Adoptify is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat je weet hoe wij met
jouw persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.
Toestemming: Door de informatie en de diensten op http://www.adoptify.nl en/of http://www.adopt-on.nl en/of http://www.salves.nl te
gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
Welke gegevens verzamelt Adoptify en waarom? Adoptify verzamelt persoonsgegevens van prospects, klanten en bezoekers van onze website of als
je bij ons langs komt. Geen spannende dingen, dit doen we in de basis omdat we jou en anderen zo goed mogelijk van dienst willen zijn.
Een of meerdere dingen kunnen we van je bijhouden:
•
Voor- en achternaam – zo kunnen we je netjes aanspreken. Alleen als jij deze zelf kenbaar maakt aan ons.
Functie of rol in de organisatie – zo weten we beter welke informatie, tips en evenementen voor jou relevant zijn.
•
Bedrijfsnaam en afdelingen – alleen als jij deze aan ons kenbaar maakt.
•
Telefoonnummers – zo kunnen we indien nodig contact met je opnemen. We snappen ook heel goed dat je niet overal je 06-nummer wil
achterlaten. Het telefoonnummer van je werkgever is voor ons dan vaak al voldoende om met je in contact te komen. Je 06-nummer noteren wij
ook alleen wanneer jij deze aan ons kenbaar maakt.
•
E-mailadres – zo kunnen we via de mail contact hebben met elkaar. Alleen als jij deze aan ons kenbaar maakt.
•
Dieetwens – als je bij Adoptify komt ontbijten, lunchen of dineren, dan kunnen we daar vooraf rekening mee houden. Uiteraard kan je dit ook op
de dag zelf aangeven. Voor een volgende keer weten we dat dan alvast.
•
Evenementvoorkeuren – we nodigen je graag uit voor evenementen bij Adoptify, maar alleen voor de evenementen waar jij interesse in hebt.
Wat we bijhouden op onze website. Welke cookies gebruiken we en waarvoor gebruiken we die? Cookies zijn kleine bestanden die je computer
opslaat als je een website bezoekt. De website kan uit deze cookies informatie halen om bijvoorbeeld je website-instellingen te onthouden, je
bezoekersgedrag te analyseren of om relevante content te tonen. LocalStorage is een vergelijkbare techniek als cookies; voor het gemak gebruiken
we ook daar de term ‘cookies’ voor. In dit overzicht vind je een overzicht van de cookies die wij op deze website gebruiken. Deze informatie kan
regelmatig veranderen, omdat bijvoorbeeld onze website aangepast wordt of omdat de regelgeving omtrent cookies wijzigen. Uiteraard doen we ons
best om deze informatie zo up-to-date mogelijk te houden, en we raden dus aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Dan kun je bij veranderingen
altijd beslissen of je de cookie instellingen wilt aanpassen.
We maken onderscheid tussen de volgende soorten cookies:
•
Functionele Cookies
•
Analytische Cookies
•
Identificatie / Authenticatie Cookies
•
Functionele (noodzakelijke) Cookies
Deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om jouw website voorkeuren te
onthouden. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld maar één keer je voorkeur door te geven op gebied van het wel/niet accepteren van cookies.
Cookienaam
cl_cookie_consent
cl_cookie_time
_hjDonePolls
_hjMinimizedPolls
_hjDoneTestersWidgets
_hjMinimizedTestersWidgets

Doel
Bewaartermijn
Lokale cookie, om te bepalen of cookies zijn toegestaan of niet.
Lokale cookie, om te bepalen wanneer cookies zijn geaccepteerd / geweigerd.
Hotjar cookie, wordt geplaatst na het invullen van de feedback poll. Zorgt ervoor
dat de poll niet nog een keer verschijnt na invullen. (lees meer)
Hotjar cookie, wordt geplaatst na het minimaliseren van de feedback poll widget.
Zorgt ervoor dat de poll geminimaliseerd blijft zolang de cookie bestaat. (lees meer)
Hotjar cookie, wordt geplaatst na het invullen van de Recruit User Testers widget.
Zorgt ervoor dat het formulier, na invullen, niet nog een keer verschijnt. (lees meer)
Hotjar cookie, wordt geplaatst na het minimaliseren van de Recruit User
Testers widget. Zorgt ervoor dat de widget geminimaliseerd blijft zolang de cookie bestaat.

1 jaar / 2 maanden
1 jaar / 2 maanden
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar

Contact. Wil je je gegevens aanpassen of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.
Ons e-mailadres is info@adoptify.nl of bel naar ons clubhuis op tel. 0411 8700 08.
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