
COOKIE & 
PRIVACYVERKLARING

COOKIEVERKLARING 
1. Het gebruik van cookies

www.unovgm.nl, maakt gebruik van cookies. Een cookie is een 
bestand dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties 
wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw 
computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. 
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer 
naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is 
van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar 
ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. 
Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik 
van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. 
Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

• Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten 
functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. 
Bijvoorbeeld: we slaan uw inloggegevens op of wat u in uw 
winkelmandje hebt gestopt.

• Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer 
u een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze 
cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij 
het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende 
bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. 
Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen 
daarmee de volgende data verzameld worden, zoals:

 o welke pagina’s u hebt bekeken; 
 o hoe lang u op een bepaalde pagina bent gebleven; 
 o bij welke pagina u de site hebt verlaten; 
 o Social media related cookies: hiermee registreren social  
 media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en   
 pagina’s u deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze  
 kunnen ook tracking cookies bevatten die uw surfgedrag op  
 het web volgen.
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4. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en 
verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast hebt u recht van 
bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen 
door ons een mail te sturen via info@unovgm.nl. Om misbruik 
te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te 
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens 
gekoppeld aan een cookie, vragen we u een kopie van het cookie in 
kwestie mee te sturen. u kunt deze terug vinden in de instellingen 
van uw browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies ten alle tijden zelf blokkeren en verwijderen via uw 
internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen 
dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt 
ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. 
Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u 
de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor 
het gebruik van de website.  Deze cookies kan u centraal verwijderen 
via www.youronlinechoices.eu. Indien u geen cookies wenst, kunnen 
wij niet garanderen dat onze website correct functioneert. Het 
kan zijn dat functies van de site verloren gaan of dat u de website 
niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van 
cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. Hoe u de 
instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien 
nodig de helpfunctie van uw browser.

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden 
aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor 
onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig 
door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In 
blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op 
andere sites wordt gehost en op www.unovgm.nl wordt ontsloten 
door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij 
aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik 
van cookies. Wij hebben geen controle op hetgeen deze derde 
partijen met hun cookies doen. Het kan ook voorkomen dat via onze 
websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf 
niet altijd op de hoogte zijn. Kom u op onze website onvoorziene 
cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat 
het ons weten via info@unovgm.nl. U kan ook rechtstreeks contact 
opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, 
wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op 
welke manier ze u privacy gewaarborgd hebben.
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7. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, 
bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels 
rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de 
laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem 
dan contact op met info@unovgm.nl. 26 augustus 2019

PRIVACYVERKLARING
Algemeen

Dit is de privacyverklaring van UNO vgm. In deze verklaring geven 
wij aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze 
klanten, leveranciers en opdrachtgevers. Deze privacyverklaring kan 
worden gewijzigd. De meest recente versie wordt op onze website 
gepubliceerd.

Via de site www.unovgm.nl worden privacygevoelige gegevens 
verwerkt. Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen van de 
Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere 
toepasselijke wet- en regelgeving. Dit impliceert:

• Vermeld wordt voor welke doeleinden de persoonsgegevens 
worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;

• De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot de 
persoonsgegevens die nodig is voor bedrijfsmatige doeleinden;

• U vooraf gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming om 
uw persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin uw 
toestemming is vereist;

• Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen;

• U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag 
ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij 
verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij adviseren u aan deze 
zorgvuldig te lezen.
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Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen 
verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon. Wij 
verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten. Hiervoor gebruiken we software waardoor uw 
gegevens in de database van deze software wordt opgeslagen. 
Met de leveranciers van deze software hebben wij een 
verwerkersovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de 
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in 
het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave 
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij 
gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring 
genoemde doelen:

• NAW gegevens; 
• BSN nummer; 
• Geboortedatum; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Opgave van burgerlijke staat; 
• Bankgegevens; 
• Kopie identiteitsbewijs;

Deze persoonsgegevens wordt door ons gebruikt voor het uitvoeren 
van overeenkomsten, ter verbetering van onze dienstverlening, en 
het bevorderen van de communicatie met relaties.

Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze 
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
persoonsgegevens te respecteren.

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.

2. U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en 
producten.

3. Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.

4. Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website 
te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te 
stemmen op uw voorkeuren.

5. Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij 
onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

UNO vgm 
Boschstraat 23c 
6211 AS Maastricht 
Nederland

043 - 208 20 20 
info@unovgm.nl 
www.unovgm.nl

KVK: 1234567 
BTW: NL0012324667 
IBAN: NL00RABO12356 
BIC: RABONL0A

BLZ 4



6. Het beheren en onderhouden van persoonlijke gegevens zoals 
personalia ten behoeve van onze personeelsadministratie en het 
werving en selectieproces.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, 
afhankelijk van het geval:

• het verlenen van toestemming; 
• het sluiten en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met u; 
• voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze 
opdrachtgevers, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele 
vrijheden zwaarder wegen. 
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte 
brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media.

Contactformulier

Wij bieden via de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels 
een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te 
vullen om uw verzoek te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, 
worden 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.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen 
informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief 
bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt 
automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en 
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen en Locatie

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de 
gerechtvaardigde belangen van ons te behartigen en zo lang als wij 
daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te 
beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we 
mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht 
kunnen behandelen. Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers in 
Nederland.
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Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van 
derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. 
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of 
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan 
de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze 
websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
deze privacyverklaring. Wij adviseren u om deze privacyverklaring 
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en 
wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te 
allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, 
te wijzigen of te verwijderen. Verwijdering van uw persoonsgegevens 
is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn. Om 
misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat 
te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze 
verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze privacy-en cookieverklaring, nog 
vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons 
opnemen via info@unovgm.nl
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