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4Minds B.V. gevestigd te Houten, verder te noemen 4Minds, handelt conform de geldende wetgeving inzake de bescherming
van persoonsgegevens en verklaart uw verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen.
Naast de bij 4Minds bekende persoonsgegevens, worden ook de bij 4Minds bekende bedrijfsgegevens van haar zakelijke
relaties volgens dezelfde strikte regels behandeld. Relatie is zich er van bewust en geeft toestemming dat 4Minds gegevens van
haar registreert en deze ofwel op papier ofwel digitaal bewaart.
Vastleggen en verwerking van gegevens
•
4Minds bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan 4Minds worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd;
•
Gegevens die 4Minds verzamelt over haar zakelijke relaties (zoals NAW gegevens) worden uitsluitend en alleen gebruikt
ten behoeve van de dienstverlening aan deze relaties;
•
Gegevens zullen zonder uitdrukkelijk toestemming nimmer voor andere doeleinden worden gebruikt noch aan derden ter
beschikking worden gesteld, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met 4Minds afsluit of
wanneer dit wettelijk verplicht is;
•
Persoonsgegevens die door 4Minds van sollicitanten, medewerkers, gebruikers en zakelijke relaties worden bijgehouden,
kunnen door die persoon schriftelijk opgevraagd kunnen worden bij de 4Minds administratie. Gegevens kunnen op
schriftelijk verzoek aangepast of verwijderd worden mits 4Minds niet conform wettelijke regelgeving gebonden is deze
gegevens onder zich te houden.
Toegang tot gegevens
Alleen geautoriseerde medewerkers van 4Minds en/of partijen waar 4Minds in het kader van haar bedrijfsvoering mee
samenwerkt en waar de bedrijfsvoering erom vraagt om gegevens te verstrekken, hebben inzage in de bestanden en/of
databases met persoons- en/of bedrijfsgegevens; andere partijen of personen hebben geen toegang.
E-mail en nieuwsbrief
Indien u 4Minds een email stuurt of een contact- of aanmeldformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons
toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij kunnen in voorkomende gevallen gebruik maken van uw gegevens om u middels een nieuwsbrief of e-mail mailing te
informeren over relevante ontwikkelingen in de markt en om u aanbiedingen voor gerelateerde producten en diensten te doen.
Elke nieuwsbrief of mailing bevat een afmeldmogelijkheid waarmee u verdere verzending kunt stoppen. Tevens kunt u dan
aangeven welke nieuwsbrieven u wel en niet wenst te ontvangen. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan
derden verstrekt of voor derden beschikbaar gesteld
Gebruik van cookies
4Minds maakt bij haar website in beperkte mate gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van 4Minds website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Deze cookies worden gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De cookies die 4Minds gebruikt zijn benodigd voor
de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website en om te zien welke pagina’s het meest bezocht worden en welke
routes op de website worden afgelegd.
Websites van derden
Voorliggende verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van (hyper)links met de website van
4Minds zijn verbonden. 4Minds kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken
Wijzigingen privacyverklaring
4Minds behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
De geldende verklaring is te allen tijde op de website van 4Minds in te zien. Het verdient aanbeveling om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over het 4Minds privacy beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen in, of verwijdering van uw persoons- en/of
bedrijfsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
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