PRIVACY STATEMENT
Inleiding
De Glazen Ruimte draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke informatie die
u ons verschaft. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig en beveiligd en
volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De Glazen Ruimte B.V.,
gevestigd te Maarssen aan de Straatweg 1 b/c, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
Doeleinden van de gegevensverwerking
De gegevens die u aan ons verstrekt worden door De Glazen Ruimte B.V. verwerkt voor het
aangaan, uitvoeren en afhandelen van overeenkomsten, het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting
van het klantenbestand en voor de interne bedrijfsvoering (o.a. bewaarplicht van de
administratie).
Indien u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres heeft ingevuld op het contactformulier op onze
website of u ons een e-mail stuurt met het het verzoek om informatie, dan kunnen deze gegevens
worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van De Glazen Ruimte B.V.
Doorgifte aan derden
Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, zonder uw
uitdrukkelijke toestemming.
Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij
zijn verwerkt. De bewaartermijn voor de administratieve persoonsgegevens bedraagt 7 jaar.
Inzage, corrigeren of verwijderen gegevens
U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen en verzoeken om deze te laten corrigeren of te
verwijderen. Als u geen prijs (meer) stelt op toezending van informatie, kunt u zich afmelden door
een e-mail te sturen naar info@deglazenruimte.nl met als onderwerp “Afmelden”.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die
de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor
statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee
de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
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. 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.
Facebook, Instagram en Twitter (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code
die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer
een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram en van Twitter (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze
code verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.
Wijzigingen
De Glazen Ruimte B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacystatement. Bekijk daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van De
Glazen Ruimte B.V.

