
  

PRIVACYVERKLARING 
Phitech Consulting respecteert de privacy van de bezoekers van deze website, in het bijzonder de 

rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 

Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen 

zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te 

kunnen uitoefenen. 

  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de 

website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 

   

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van 

toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen 

1. Website (hierna ook “de website”): https://phitech.consulting. 

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Phitech 

Consulting, gevestigd te Wadestein 38, 6714DW Ede, kvk-nummer: 81491719. 

3. Bezoeker van de website (hierna ook “de gebruiker”). 

4. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect 

kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 

identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die 

kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 

sociale identiteit. 

Artikel 2 - Verantwoordelijkheden 

1. Het wordt aangenomen dat de gebruiker alle geschikte maatregelen treft om eigen apparatuur en 

gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. De gebruiker is bovendien 

zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die worden bezocht en gebruikt. 

2. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen de gebruiker worden gevoerd 

vanwege het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid. 

3. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij 

gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

4. De beheerder neemt alle geschikte maatregelen om de gebruiker te beschermen tegen potentieel 

misbruik van persoonsgegevens of persoonlijke apparatuur via deze website. 

Artikel 3 - Het verzamelen van gegevens 

1. Persoonsgegevens worden verzameld door Phitech Consulting wanneer de gebruiker formulieren 

invult zoals contactformulieren, het ‘bel mij terug’ formulier, of een aanmeldingsformulier voor een 

nieuwsbrief. 

2. Geanonimiseerde gebruiksgegevens worden verzameld door Phitech Consulting door middel van 

tracking hulpmiddelen van derde partijen, zoals Google Analytics, Google Ads en HubSpot CRM. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
https://phitech.consulting/


Artikel 4 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens 

1. Verzoeken, opmerkingen of vragen gerelateerd aan privacy mogen worden doorgegeven via het 

formulier op https://phitech.consulting/nl/privacybeleid. 

2. Verzoeken, inclusief verwijdering of correctie van persoonsgegevens worden gepast afgehandeld door 

de beheerder, binnen een maand. 

3. De beheerder behoudt zich het recht voor om extra identificatie te eisen voordat een privacygerelateerd 

verzoek wordt afgehandeld, indien nodig om de privacy te beschermen van individuen waar de 

beheerder persoonsgegevens van heeft. 

Artikel 5 - Verwerking van persoonsgegevens 

1. Indien een individu wordt verdacht van het schenden van enige wet- of regelgeving kunnen 

persoonsgegevens worden gedeeld met autoriteiten. 

2. Verzoeken van autoriteiten omtrent verstrekking van persoonsgegevens worden per geval behandeld. 

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) primair en secundair de 

Nederlandse wet- en regelgeving zijn voor deze beslissingen de richtlijnen. 

3. De beheerder accepteert geen aansprakelijkheid voor persoonlijke schade resulterend uit het 

verstrekken van persoonsgegevens aan autoriteiten zo lang de verstrekking binnen de kaders van de 

wet valt, of indien de autoriteiten de beheerder anderszins dwingen de persoonsgegevens te 

verstrekken. 

Artikel 6 - Commerciële aanbiedingen 

1. Verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door de beheerder om contact op te nemen 

met de gebruiker, of om de gebruiker commerciële aanbiedingen te sturen. De gebruiker kan ten alle 

tijden aangeven geen (commerciële) communicatie meer te willen ontvangen via 

https://phitech.consulting/nl/privacybeleid. 

2. Persoonsgegevens worden nooit verkocht of weggegeven aan derde partijen voor commerciële 

doeleinden. 

Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens 

1. Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in de database van deze website voor maximum 30 

dagen, waarna deze automatisch worden verwijderd. 

2. Persoonsgegevens kunnen worden bewaard in de emailserver (Microsoft 365 Exchange) van de 

beheerder voor onbepaalde tijd. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens kunnen ook 

betrekking hebben op persoonsgegevens in e-mail inboxen van de beheerder. 

3. Persoonsgegevens kunnen worden bewaard door middel van services van derde partijen zoals 

HubSpot voor onbepaalde tijd. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens kunnen ook 

betrekking hebben op persoonsgegevens in opgeslagen in services van derde partijen. 

4. Geanonimiseerde gebruiksdata zoals navigatiegedrag kunnen worden bewaard door services van 

derde partijen zoals Google Analytics, Google Adwords en HubSpot CRM. De beheerder is niet in 

staat (geanonimiseerde) gebruiksdata van dergelijke derde partijen te (laten) verwijderen. 

https://phitech.consulting/nl/privacybeleid
https://phitech.consulting/nl/privacybeleid


Artikel 8 - Cookies 

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de opslag van 

uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan 

worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen, bijvoorbeeld de 

voorkeurstaal. 

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

a. Functionele cookies: zoals sessies, bijvoorbeeld om voorkeurstaal bij te houden. 

b. Geanonimiseerde analytische en/of tracking cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan 

de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 

onderwerpen. Op deze wijze kan de content en structuur worden geoptimaliseerd voor 

commerciële doeleinden. De beheerder kan niet zien wie onze websites bezoekt. Meer 

specifiek gebruiken worden de volgende cookies gebruikt: Google Adwords, Google 

Analytics en HubSpot. 

3. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op 

uw apparatuur worden geïnstalleerd.  

Artikel 9 - Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de 

beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer 

hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.  

Artikel 10 - Contact 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: L. 

Johnston, https://phitech.consulting/nl/contact, 0850162461. 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 17 mei 2022 tot nader order. 

https://phitech.consulting/nl/contact

