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1. Privacy beleid iConAct 
iConAct is zich er van bewust dat de opdrachtgever 
vertrouwen in haar stelt. iConAct ziet het daarom als 
haar verantwoordelijkheid om de privacy van haar 
opdrachtgevers te beschermen. In het privacy beleid van 
iConAct laat zij weten welke gegevens zij verzamelt om 
de opdracht van haar opdrachtgevers op een goede 
verantwoorde wijze uit te voeren. Dit privacy beleid is 
van toepassing op de diensten van iConAct. iConAct 
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar 
website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. 
 
2. Doeleinden 
iConAct verzamelt of gebruikt geen informatie voor 
andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in dit privacy beleid.   
 
3. Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld en zal 
uitsluitend, na voorafgaand overleg met opdrachtgever, 
voor andere doeleinden worden gebruikt.   
 
4. Persoonlijke gegevens  
Onder persoonsgebonden informatie, die bij aanvang 
van een opdracht wordt verzamelt door iConAct, wordt 
verstaan: naam organisatie, naam contactpersonen, e-
mailadressen, adres organisatie en telefoonnummers.  

 
5. Gebruik van de persoonlijke gegevens 
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:  
- het onderhouden van contact met opdrachtgever 
- het informeren over de ontwikkeling, nieuwe 

diensten en speciale aanbiedingen van iConAct. Als 
de opdrachtgever/contactpersoon niet langer prijs 
stelt op het ontvangen van het E-bulletin, is het 
mogelijk zich eenvoudig uit te schrijven via de link in 
het E-bulletin. 

- eenmalig wordt een enquête toegezonden opdat de 
tevredenheid van opdrachtgever kan worden 
getoetst.   
 

6. Bedrijfsgegevens 
Onder bedrijfsgegevens wordt verstaan: financiële 
gegevens, beleidsdocumenten, werkprocessen e.d.  
 
7. Bedrijfsgegevens gebruiken  
Bedrijfsgegevens wordt uitsluitend gebruiken voor het 
op een goede wijze kunnen uitvoeren van de opdracht.  

 
8. Beveiliging gegevens.  
Zowel de persoonlijke gegevens als de bedrijfsgegevens 
worden bewaard in een omgeving die afgeschermd is 
door middel van firewalls, SSL en wachtwoorden.   
 
9. Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van 
en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 
aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen 
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is 
daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring 
te raadplegen. 
 
10. Cookie-verklaring 
Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze 
website maakt iConAct gebruik van Google Analytics. De 
site van iConAct gebruikt hiervoor Google Analytics-
cookies. iConAct heeft hiervoor een 
bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het 
laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers 
heeft iConAct gemaskeerd. Ook is de optie ‘gegevens 
delen’ uitgezet. Bovendien maakt iConAct geen gebruik 
van andere Google-diensten in combinatie met de 
Google Analytics-cookies. 

 
11. Vragen? 

iConAct controleert regelmatig of zij aan dit privacy 
beleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, 
kunt u contact opnemen. 


