Privacyverklaring Infram
Inleiding
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens. Infram is verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de personen die
zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van Infram en de website van Infram bezoeken. Infram respecteert
de privacy van aangemelde personen en bezoekers en ziet er bij de verwerking van persoonsgegevens op toe dat
dit in overeenstemming met de wet- en regelgeving gebeurt.
In deze privacyverklaring wordt beschreven op welke wijze Infram, als verwerkingsverantwoordelijke, invulling
geeft aan de gegevensverwerking van de persoonsgegevens. In deze verklaring wordt onder Infram verstaan alle
bedrijfsonderdelen van de holding Infram Participatie B.V.
Deze privacyverklaring ziet toe op verwerkingen die worden verricht door Infram.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Gegevens organisatie
Naam

Infram Participatie B.V.

Bezoekadres

Amersfoortseweg 9, 3951 LA Maarn

Postadres

Postbus 150, 3950 AD Maarn

KvK-nummer

06075144

E-mailadres

info@infram.nl

Gegevens privacy contactpersoon
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): Franc Driessen: franc.driessen@infram.nl / 06-51209500
Contactpersoon gegevensverwerking:


Teun Groenen: info@infram.nl.

Voor het beheer van de contactgegevens maakt Infram gebruik van een geautomatiseerd mailingsysteem
aangeboden door Campaign Monitor. Infram heeft een verwerkersovereenkomst met Campaign Monitor om de
privacy en security van de verwerking te borgen.
Voor het bezoek van de website gebruikt Infram Google Analytics. Er is een verwerkersovereenkomst met Google
Analytics om de privacy en security van de verwerking te borgen.
Persoonsgegevens
In het kader van de nieuwsbrieven registeren wij de volgende gegevens van u:


voor- en achternaam;



e-mailadres(sen);



Uw IP-adres;

Deze persoonsgegevens heeft Infram van u zelf ontvangen dan wel worden automatisch geregistreerd.
Bij bezoek aan de website wordt uw IP-adres geanonimiseerd opgeslagen.

Doeleinden verwerking
De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door Infram voor de nieuwsbrief zijn de volgende:


u op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen rondom de werkvelden waarin Infram actief is en
het werk dat Infram daarin uitvoert.



u op de hoogte te stellen en uit te nodigen voor door Infram georganiseerde bijeenkomsten.

Voor onze nieuwsbrief worden algemene leesgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer
en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij gebruiken deze informatie om de inhoud van de nieuwsbrief verbeteren.
Ook deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het gaat om een wettelijke verplichting.
Voor de website wordt uw IP-adres geanonimiseerd opgeslagen door Google Analytics om bezoekersaantallen in
beeld te brengen. Deze informatie wordt niet gedeeld met Google en ook niet gebruikt voor
advertentiedoeleinden.
Infram verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.
Infram zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of verstrekken aan derden, tenzij het gaat om een
wettelijke verplichting.
Rechtsgronden verwerking
De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden zijn gebaseerd op de rechtsgrond
‘Toestemming’. Dit houdt in dat


u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverzameling;



u geïnformeerd bent over het gebruik van deze gegevens.

Beveiliging en Bewaartermijn
De registratiegegevens voor de nieuwsbrief worden voor onbepaalde tijd bewaart in een database. De
geanonimiseerde IP adressen bij bezoek aan de website worden maximaal 14 maanden bewaard.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website
heeft een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Uw rechten
Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:


het recht op inzage en kopie;



het recht op rectificatie/corrigeren;



het recht op gegevenswissing;

Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek daartoe richten aan info@infram.nl.
Infram zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt u uitschrijven voor de nieuwsbrief via de knop ‘uitschrijven’ onder aan onze nieuwsbrieven of op onze
website. U ontvangt dan geen berichten meer van ons.
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Indienen van een klacht bij de toezichthouder
Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Infram, een klacht heeft over de wijze waarop Infram uw
persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder.
In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Positionering en wijzigingen
Het privacy beleid van Infram wordt vastgesteld door het MT van Infram. De privacyverklaring zoals verwoord in
deze brief is opgesteld op 29 oktober 2018 en kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden tijdig aan u
bekendgemaakt via een nieuwe versie en via een mail gecommuniceerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding
van dit item, dan kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.
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