Privacy beleid DigitaleFactuur
1. De website van DigitaleFactuur is gericht op het verstrekken van informatie m.b.t. het
administratie-systeem. DigitaleFactuur zal uw gegevens enkel gebruiken tot het kunnen
verlenen van deze diensten.
2. Voor DigitaleFactuur is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewerkt en beveiligd. DigitaleFactuur
verzamelt, bewaart en bewerkt ondermeer de persoonsgegevens, zoals NAW gegevens, email adres, etc. Hierbij houdt DigitaleFactuur zich aan de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.
3. DigitaleFactuur bewaart en bewerkt uw gegevens:
1. om u diensten te leveren en om deze diensten te verbeteren.
2. om u aanbiedingen te doen, door DigitaleFactuur of door geselecteerde partners.
3. om te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. Als er
persoonsgegevens worden verzameld wordt dit op de site steeds expliciet aangegeven.
Elektronische contactgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het doen van
aanbiedingen aan gebruikers.
4. om statistieken te publiceren. Dit zijn totalen en kunnen niet herleid worden tot een
enkel account.
4. U heeft het recht om inzage te vragen in de bewaarde gegevens en om wijziging, correctie of
verwijdering van je gegevens te vragen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van
uw gegevens door DigitaleFactuur of tegen de uitwisseling van uw gegevens. Stuur hiervoor
een mail naar support@digitalefactuur.nl
5. DigitaleFactuur heeft het recht het privacybeleid tussentijds aan te passen. De meest recente
versie vind u altijd op de DigitaleFactuur website.
6. DigitaleFactuur maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op de harde schijf
van uw computer worden opgeslagen. Met behulp van deze cookies wordt uw bezoek op de
website aangenamer gemaakt, omdat u bij ieder volgend bezoek wordt herkend. Als u niet
wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen kunt u via de instellingen van uw

internet browser het gebruik van cookies uitzetten.
7. DigitaleFactuur houdt de algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest bezochte pagina’s.
Hiermee kan DigitaleFactuur de indeling van de website verbeteren en zo de werking
daarvan optimaliseren.

