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Privacy statement Schulze Computer Services
Schulze Computer Services (SCS) hecht hoge prioriteit aan privacy. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens
wij over u hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via ons emailadres: info@scsnetworks.nl

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met de persoonsgegevens van onze klanten en
opdrachtgeversomgaan en deze beveiligen.

1. Als u opdracht verleent, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard
zolang als naar de aard en de inhoud van uw opdracht of informatievraag nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

2. In onze administratie worden uw klantgegevens, als naam, adres, woonplaats, en telefoonnummers
bijgehouden en via onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Wij proberen deze
gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

3. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe
effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie
wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer
informatie, alsook het specifieke privacybeleid google analytics.

4. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben
hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken
voor andere Google diensten.

5. Via onze website worden analytische cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben
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hier geen invloed op. Het gebruik van deze cookies is zonder toestemming toegestaan. Wel dient u over
het gebruik daarvan te worden geïnformeerd. Dit doen wij door middel van dit privacy statement.

6. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SCS passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.

7. Via info@scsnetworks.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen,
te wijzigen of te verwijderen. SCS zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na
ontvangst hierover informeren.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met SCS.
Indien u klachten hebt over de wijze waarop SCS uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken
behandelt, kunt u contact opnemen met SCS.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan
info@scsnetworks.nl

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website
worden gepubliceerd.
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