Privacy statement
Browsen op de website !www.visualizer.nl
Wanneer u informatie zoekt op mijn site, gebeurt dit anoniem tenzij u ervoor kiest om uw
gegevens aan mij door te geven. Wanneer u tijdens uw bezoek aan de website alleen aan het
browsen bent en bijvoorbeeld pagina’s leest, beeldmateriaal bekijkt of informatie downloadt
zonder persoonsgegevens in te voeren, worden bepaalde gegevens automatisch door mij
verzameld en opgeslagen. Deze gegevens kunnen niet naar u herleid worden.
Gegevens worden om twee redenen automatisch verzameld: sitebeheer en, ingeval vermoed
wordt dat er sprake is van onbevoegde handelingen, ten behoeve van rechtsmaatregelen en
mogelijk ook strafrechtelijke vervolging
Bezoekersgegevens worden automatisch geregistreerd. Op basis daarvan worden summiere
statistieken bijgehouden. Ik gebruik deze summiere gegevens om onze site bruikbaarder te
maken voor bezoekers. Zo bekijken wij welke informatie het minst of meest interessant is voor
bezoekers. En kunnen wij bijvoorbeeld de technische ontwerpspecificaties van de site bepalen,
de prestaties van de site meten en knelpunten inventariseren.
De volgende bezoekersgegevens worden in principe automatisch verzameld en opgeslagen:
Het internetdomein en het internetprotocol (IP)-adres van waaruit u mijn website bezoekt;
de datum en het tijdstip van uw bezoek;
de pagina’s die u op onze site heeft bezocht;
ingeval u vanaf een zoeksite naar onze website heeft doorgelinkt, het adres van die website en
de zoekterm die u heeft gebruikt.
Sturen van e-mails aan Visualizer.nl. !
Indien u een vraag of opmerking via e-mail instuurt en daarbij uw naam en e-mailadres of
postadres aan mij doorgeeft, gebruiken ik deze gegevens uitsluitend om op uw vraag of
opmerking te reageren en om contact met u op te nemen met betrekking tot de diensten op
mijn site waarin u interesse heeft getoond.
Tenzij u anderszins aangeeft, verzamel ik uw gegevens uitsluitend om uw vraag te
beantwoorden of om uw opmerking in behandeling te nemen en om contact met u te kunnen
opnemen met betrekking tot de diensten op mijn site waarin u interesse heeft getoond.Ik geef
uw naam en e-mailadres of postadres niet door aan derden, behoudens als vermeld onder
"Privacy" onder "Terms of Use".In geen geval geef ik uw naam en e-mailadres of postadres door
aan commerciële of andere particuliere organisaties, behoudens om een order uit te voeren of
aan een verzoek te voldoen.
Formulieren invullen op mijn website
Indien u gegevens aan mij doorgeeft via een e-mail, gebruik ik deze gegevens uitsluitend om uw
aanvraag als vermeld in de e-mail uit te voeren en om contact met u op te nemen met
betrekking tot de diensten op mijn site waarin u interesse heeft getoond.
Ik bewaar de door u verstrekte gegevens uitsluitend zo lang als dit redelijkerwijze ingevolge de
toepasselijke wetgeving gewenst is.

