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Binnen PlanBit is onderstaand privacyreglement van toepassing. Direc6e en medewerkers zijn 
hierover geïnformeerd en hebben zich hieraan verbonden. 

Het gebruik van cookies 
Voor het func6oneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn 
informa6ebestandjes die bij het bezoeken van een website automa6sch kunnen worden opgeslagen 
op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de 
webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de 
volgende soorten cookies: 

• Analy6c cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt 
en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren; 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
Analy6cs dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analy6cs 
informa6e te gebruiken voor andere Googlediensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De 
informa6e die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in 
de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informa6e 
die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het 
gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informa6e aan derden verschaffen 
indien zij hiertoe weOelijk worden verplicht, of voor zover derden de informa6e namens Google 
verwerkt. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van 
het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer 
informa6e over deze gegevensverwerking kunt u de privacyverklaring van Google lezen. 

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u 
eventueel handma6g cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser. 

Meldplicht datalekken 
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat alle organisa6es 
die persoonsgegevens verwerken een erns6g datalek moeten melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De bewerker, zal binnen 24 uur melding doen van incidenten die betrekking 
hebben op de verwerking van de persoonsgegevens. De verantwoordelijke, PlanBit, heeY 72 uur om 
een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. In sommige gevallen moet tevens een 
melding worden gedaan aan de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Bij een datalek 
gaat het om toegang tot of vernie6ging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een 
organisa6e zonder dat dit de bedoeling is van deze organisa6e. 

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens 
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt 
u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de 
Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: hOps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/
privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens 
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Wijzigingen in dit privacy- en cookiereglement 
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiereglement aan te passen. Deze wijzigingen 
zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om dit reglement 
regelma6g te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Onze contactgegevens 
HeeY u nog vragen of opmerkingen na het lezen van dit privacy- en cookiereglement? Dan kunt u 
hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: info@PlanBit.nl of +31 345 
725055 
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