
PRIVACYVERKLARING  

 
Vragen of opmerkingen? 06 52 855 922 of info@kasunmedia.nl. 

Op al onze voorstellen, aanbiedingen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing 

 
 
Als je onze diensten en website gebruikt, laat je (online) gegevens bij ons achter. Dat kan gaan om 
persoonsgegevens als je het contactformulier invult, je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, ons e-
mailt of wanneer je ons belt. Vanzelfsprekend wil je grip hebben op de sporen die je achterlaat en 
wil je weten wat er met die gegevens gebeurt. Dat is niet meer dan logisch. Daarom lees je er alles 
over in deze privacyverklaring.   
 
Wanneer je contact met ons opneemt, verwerken wij een of meer van de volgende 
persoonsgegevens: 

1. Voornaam en achternaam; 
2. E-mailadres; 
3. Telefoonnummer; 
4. Bedrijfsnaam; 
5. Je bericht. 

 
Ook kunnen we niet-persoonlijke, online gegevens van je opslaan. Dat gaat om technische 
meetgegevens van de apparatuur die je gebruikt die we kunnen inzien onder andere dankzij Google 
Analytics. Denk hierbij aan: 

1. je IP-adres. 

2. je MAC-adres. 

3. de browser, het besturingssysteem en de serviceprovider die je gebruikt. 

4. identifiers in cookies. 

5. jouw surfgedrag op onze website. 

 

Waarom verwerken wij je gegevens? 

De persoonlijke gegevens die we over je hebben gekregen, gebruiken we alleen om jouw vraag zo 
goed mogelijk te beantwoorden. De technische meetgegevens houden we bij om onze website voor 
jou te optimaliseren. Geen haar op ons hoofd die eraan denkt om jouw gegevens aan de grote klok 
te hangen en zelfs voor een bod van € 10 miljoen geven we jouw gegevens niet door aan anderen. 

 

Hoe gaan we om met nieuwsbrieven? 

Voor onze nieuwsbrieven die we versturen via Mailchimp geldt dat we je toestemming nodig 
hebben om die naar jouw e-mailadres te sturen. Wil jij jouw toestemming intrekken? Dat vinden we 
jammer, maar we maken het je natuurlijk niet moeilijk: klik onderaan de nieuwsbrief op de 
afmeldlink of stuur een verzoek voor uitschrijving naar info@kasunmedia.nl, dan verwerken we het 
handmatig. 
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Hoe gaan we om met jouw gegevens? 

Wij nemen jouw privacy serieus en hebben daarom passende beveiligingsmaatregelen getroffen om 
misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen we 
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de 
gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd. 

Belangrijk is dat wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Dat betekent in de praktijk dat wij 
je gegevens bewaren zo lang het nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Hoe lang of 
kort dit precies is, verschilt nog wel eens. Als je hier meer over wilt weten, stuur even een bericht 
met jouw vraag naar info@kasunmedia.nl.  

 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met onze 
website zijn verbonden. De reden is eenvoudig: wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze 
websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je 
aan om voor gebruik van een website altijd de privacyverklaring van die website te lezen. Zo krijg je 
meer informatie over de manier waarop er met jouw gegevens wordt omgegaan. 

 

Vragen, feedback of tips? 

Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed zijn beveiligd of heb je aanwijzingen van misbruik, 
zoals ongeoorloofde openbaarmaking, laat het ons weten. Ook andere vragen, feedback of tips 
horen we graag op: info@kasunmedia.nl.  

Wil je meer weten over hoe je je veilig op het internet begeeft, kijk dan eens op de site van Veilig 
Internetten. 

 
 

 
 
 


