Privacyverklaring Point-M
Point M is een online marketing bedrijf dat is opgericht in 2013. Het bedrijf heeft in beginsel de focus
gelegd op het ontwikkelen van websites. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een volwaardig fullservice marketingbedrijf waarvan de activiteiten voornamelijk online zijn gericht. In sommige
gevallen werkt Point M daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Point M vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de
eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat Point M:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doet Point
M via deze privacyverklaring;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te
kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• Wanneer Point M jouw gegevens deelt, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te
zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in opdracht van Point M persoonsgegevens verwerken;
• Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Point M wilt opnemen, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens.
E-mail

info@point-m.nl // feddriksoer@gmail.com

1. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik maken van de diensten van Point M laat je bepaalde gegevens achter om van de
dienstverlening optimaal gebruik te kunnen maken.
Persoonsgegevens
De volgende gegevens verwerkt Point M van klanten:
• Naam
• Bedrijfsgegevens
• E-mailadres
• IBAN
• Inloggegevens ten behoeve van de website
• NAW-gegevens
• Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in
cookies en jouw surfgedrag op onze websites
• Telefoonnummer
2. Doeleinden en rechtsgrondslag
Point M verwerkt bovenstaande gegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening, facturatie en
communicatie. Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan. Op
grond van art.6 lid 1 sub c AVG, verwerkt Point M rechtmatig jouw persoonsgegevens, dit is op basis
van een opdracht/overeenkomst.

3. Verstrekking aan derden
Point M verstrekt alleen gegevens aan het facturatieprogramma en hostingpartner. Bij het
facturatieprogramma zijn dit NAW-gegevens en IBAN. Bij de hostingprovider is dit slechts de
bedrijfsnaam.
Wanneer Point M jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een
overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen
wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen
wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
of toegestaan is.
4. Publicatie
Point M publiceert uw persoonsgegevens niet.
5. Datalek
Point M zal een datalek ten alle tijden melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De klant die is
betrokken bij een datalek wordt hiervan op de hoogte gesteld (indien noodzakelijk) via de gegevens
die bij Point M bekend zijn.
6. Buiten de EU
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU gedeeld.
7. Cookies
Point M gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
8. Beveiligen en bewaren
Point N neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Point M dat alleen de noodzakelijke personen toegang
hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is. Point M bewaart gegevens
niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat Point M de gegevens bewaart zolang dat nodig is om
de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer
moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
9. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de
website van Point M zijn verbonden. Point M kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de
desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier
waarop zij met jouw gegevens omgaan.
10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Point M kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen,
zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Je kunt ook contact opnemen via de volgende gegevens om je gegevens in te zien, te wijzigen of te
verwijderen:
E-mail

info@point-m.nl // feddriksoer@gmail.com

11. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Point M je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met Point M uitkomen, dan heb je op
grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens.
12. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 – 05- 2018.

