Over ons privacy beleid
Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze
waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinde wij persoonsgegevens
verwerken, hoe je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle activiteiten op de website van MapXact B.V. Als je
vragen hebt over ons beleid neem dan contact met ons op via info@mapxact.com.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via de website, bijvoorbeeld
wanneer je het contactformulier invult of je inschrijft op onze nieuwsbrief. Het gaat hierbij
onder andere om:
•
•

Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, functie;
Interactiegegevens zoals IP-adres, surfgedrag op de websites, klikgedrag,
locatiegegevens en cookie ID.

Voor welke doeleinde verwerkt MapXact persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor:
•
•

•

Servicedoeleinde, om te reageren op berichten die je (aan ons) hebt gericht
bijvoorbeeld na het invullen van het contactformulier;
Marketingdoeleinde, zoals promotionele doeleinde. Hieronder vallen bijvoorbeeld het
verzenden van nieuwsbrieven of elektronische boodschappen op
advertentienetwerken en social media kanalen zoals Facebook en LinkedIn;
Ontwikkel- & analyse doeleinde om onze website verder te ontwikkelen en te
verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
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Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde
doeleinde. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens
worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze
geanonimiseerd of verwijderd.

Verstrekking van gegevens aan derden
MapXact B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MapXact B.V. blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mapxact.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter
bescherming van je privacy.
MapXact B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
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Cookies
Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die met pagina’s van websites worden meegestuurd en
worden opgeslagen op je computer of smartphone en die het gebruik van de website
vereenvoudigen, vervolledigen of personaliseren. De in de cookies opgeslagen informatie kan
bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
MapXact maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
•

•

•

•

Noodzakelijke cookies. Deze cookies helpen de website naar behoren te laten
functioneren. Deze cookies maken de website veiliger en ondersteunen de
basisfuncties van de website.
Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen van de
website op te slaan zoals taal of land en of je al bent ingeschreven voor de
nieuwsbrief.
Analytische cookies. We gebruiken analytische cookies om te kunnen analyseren hoe
bezoekers onze website gebruiken. Zo houden we onder meer bij hoeveel bezoekers
onze website bezoeken en hoe lang bezoekers op bepaalde pagina’s blijven. Wij
gebruiken de informatie die we ontvangen via Google Analytics om de
gebruikservaring van de website te kunnen verbeteren.
Marketing cookies: Deze cookies worden gewoonlijk geplaatst door
advertentienetwerken. Deze netwerken zijn ondernemingen die optreden als
tussenpersoon tussen MapXact en adverteerders. Deze cookies worden gebruikt om:
o Relevante, gepersonaliseerde advertenties of aanbiedingen te tonen via alle
soorten media (zoals e-mail, social media en banners) op basis van jouw bezoek
en klik gedrag op mapxact.com;
o Het aantal keren dat elke advertentie wordt getoond te beperken;
o De effectiviteit van een advertentiecampagne te meten;
o Een koppeling te maken met sociale media, zodat je wordt herkend als je via
mapxact.com sociale media wilt gebruiken.
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Uitschakelen en verwijderen van cookies
Je kunt op ieder gewenst tijdstip de cookie-instellingen van je browser aanpassen. Je kunt in
de browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit
kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen
van de website. Hoe je jouw cookie-instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Je
kunt hiervoor de ‘Help-functie’ in je browser raadplegen.
Als je specifiek de Google Analytics-cookies wilt blokkeren, kunt je de speciale ‘Google
Analytics Opt-out Browser Add-on’ van Google installeren.
Omdat sommige cookies noodzakelijk zijn voor een juiste werking van onze website, kunnen
we niet garanderen dat je de website naar behoren kunt gebruiken indien je bepaalde cookies
blokkeert. Het weigeren van reclamecookies betekent verder niet dat je geen advertenties
meer te zien krijgt, enkel dat deze niet meer zijn aangepast aan jouw interesses en vaker
herhaald kunnen worden.
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