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We zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We
zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten
welke gegevens we verzamelen als u onze website
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe
we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u
precies hoe we werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van
Inbo. Inbo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid
van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van
deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Inbo respecteert de privacy van alle gebruikers van
haar site en we zorgen er voor dat we de persoonlijke
informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk behandelen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Brochures
Op Inbo.com onder kopje ‘publicaties’ kunt u brochures
bestellen. Op de betreffende pagina vragen we u om de
volgende gegevens:
• Bedrijf
• Naam*
• Functie
• Adres*
• Postcode*
• Plaats*
• Email*
• Telefoon
(* verplichte velden)

Nieuwsbrief
Inbo stuurt regelmatig een nieuwsbrief of een ‘Special’
per e-mail naar klanten en relaties waarmee we u
informeren. Inbo voegt u slechts toe aan het nieuwsbriefbestand als u daarvoor expliciet toestemming hebt
gegeven. Het gaat om de volgende gegevens:
• Naam*
• Bedrijf
• E-mailadres*
(* verplichte velden)

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten
vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen
voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van Inbo of die van een derde partij.
We zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt,
is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms
vragen we u naar uw persoonlijke gegevens die voor
de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde servers van Inbo of die van een derde
partij. We zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u de
mogelijkheid heeft om uw gegevens aan te passen of om
u af te melden.

Campain Monitor
We maken gebruik van Campain Monitor voor het
verzenden van onze nieuwsbrief. De maildienst doet er
alles aan om onze gegevens te beveiligen.

Evenementen
Op inbo.com kunt u zich inschrijven voor een evenement
die Inbo organiseert. Voor de deelnemerslijst die Inbo
hiervoor opstelt registreren we het volgende:
• Bedrijf
• Naam*
• Functie
• Adres*
• Postcode*
• Plaats*
• Email*
• Telefoon
(* verplichte velden)

We gebruiken de gegevens alleen voor het betreffende
evenement en niet voor andere doeleinden.

Google Analytics
Op de website van Inbo wordt gebruik gemaakt van
Google Analytics om te meten hoe vaak en op welke
wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te
verrichten zal Google bepaalde informatie, zoals uw
IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde
Staten. De privacyverklaring van Google kan (onder
andere) op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
worden geraadpleegd. Inbo heeft Google in dit kader
niet toegestaan om de verkregen informatie voor andere
doeleinden te gebruiken dan voor de dienstverlening aan
Inbo.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+
en Pinterest
De inhoud van sommige pagina’s binnen de website
van Inbo kan worden gedeeld via Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google+ en Pinterest. Bij het delen slaan
zij cookies op op uw computer. Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google+ en Pinterest kunnen in dit geval tevens
persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en Pinterest met
deze gegevens kunnen doen, kunnen de respectievelijke
privacy-verklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn,
Google+ en Pinterest worden geraadpleegd. Inbo
heeft hier geen invloed op en draagt hiervoor geen
verantwoordelijkheid.

Cookies
Zowel door de website als in de software wordt gebruik
gemaakt van technische en functionele cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat door de browser
op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst.
Inbo gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u
de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om onze diensten voor website
en nieuwsbrief te verbeteren. We verzamelen deze
gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te
krijgen in onze klanten, zodat we onze diensten hierop
kunnen afstemmen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies
te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen
om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer

een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk
dat sommige functies en services, op onze en andere
websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere
doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in
dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele
gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik
van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante
zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze
website besteden, is het mogelijk dat de informatie die
op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist
is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de
informatie op deze website. Een bezoeker van deze
website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken
of andere in de website opgeslagen informatie openbaar
maken of verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke
toestemming. De geboden informatie is geenszins
bindend voor ons, maar slechts een bron van algemene
informatie voor u als bezoeker. Heeft u vragen of twijfels,
neem dan altijd contact met ons op.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen
gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en
combinaties daarvan en de programmatuur zijn
beschermd door auteurs- en databankrechten.
Deze rechten berusten bij Inbo. Zonder schriftelijke
voorafgaande toestemming van Inbo is het niet
toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te
kopiëren.

Privacy policy
Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom
informeren over ons internetbeleid en de maatregelen
die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens, die u ons online
toevertrouwd, alleen voor hetgeen waarvoor u ze heeft
achtergelaten. Het kan voorkomen dat de server(s) die
de toegang tot deze site mogelijk maakt/maken, zich niet
in het land bevindt/bevinden van waaruit u op deze site
terecht bent gekomen. Het verzamelen, bewerken en
gebruiken van persoonsgegevens gebeurt echter altijd in
overeenstemming met ons privacybeleid.
Inbo behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen
in haar policy. Kijkt u dus altijd voor het actuele beleid
op onze website. Neemt u even tijd om nauwkeurig ons
beleid na te lezen:
- Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw 		
verzoeken te kunnen voldoen en om u beter van dienst
te kunnen zijn.
- Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft 		
gevraagd, of informatie die naar onze mening relevant is
voor u.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid
voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u
contact met ons opnemen:
Inbo
Geeresteinselaan 57
3931 JB Woudenberg
033 286 8211
inbocommunicatie@inbo.com
KvK 31026236
© Inbo

