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Privacy Policy Infodatek Groep 

This Privacy Policy is currently only available in Dutch. If you need more information, please contact us. 

Infodatek Software B.V. (KvK nr. 636 432 19) & Infodatek Systems B.V. (KvK nr. 636 429 48), onderdeel 

van Infodatek Groep, hierna samen te noemen Infodatek, verleent u hierbij toegang tot 

www.infodatek.com ('de website') en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere 

materialen. 

Infodatek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen 

te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een 

overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als 

zodanig aangeduide offerte van de Website. 

Beperkte aansprakelijkheid 

Infodatek spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te 

vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of 

aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande 

mededeling van Infodatek. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. 

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst 

komt tot stand op basis van dergelijke fouten. 

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Infodatek 

nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Infodatek. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke 

toestemming van Infodatek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van 

dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Privacy Policy 

Infodatek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw 

gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige 

zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Infodatek zal uw persoonlijke 

gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn 

betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Infodatek gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 



 

Infodatek Groep  Pagina 3 

 

 

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig 

om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 

Om het bestellen/aankopen van goederen en/of diensten bij Infodatek zo eenvoudig mogelijk te laten 

zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw 

bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. 

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over 

speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze 

website. 

Als u bij Infodatek een account aanmaakt of een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw 

gegevens op een goed beveiligde server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, zodat 

u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere nieuwe 

bestelling hoeft in te vullen. 

Creditcard informatie wordt pertinent niet op eigen servers opgeslagen, deze gegevens worden 

opgeslagen bij www.stripe.com  

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen 

ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Infodatek verkoopt uw gegevens niet. 

Infodatek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden 

ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en 

door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 

respecteren. 

Persoonsgegevens 

Infodatek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze 

website, internetbrowser en apparaat type 

Infodatek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van betalingen van licenties en/of abonnementen 

• Verzenden van onze nieuwsbrief 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Om producten en/of diensten bij u af te leveren 

Infodatek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die 

wij nodig hebben voor belastingaangifte.  

Infodatek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

http://www.stripe.com/
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Geautomatiseerde besluitvorming 

Infodatek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Infodatek) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Infodatek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met 

bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Infodatek blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Infodatek uw persoonsgegevens aan 

andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 

Infodatek gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om 

informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen 

aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot 

persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Infodatek geen 

cookies ontvangt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Infodatek en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 

genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

uw persoonsgegevens sturen naar info@infodatek.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, 

binnen drie weken, op uw verzoek. 

Infodatek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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Beveiliging van persoonsgegevens 

Infodatek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen 

van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@infodatek.com. Infodatek 

heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  

TLS (SSL) 

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 

'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

SPF 

zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails 

ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te 

bemachtigen. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over privacy en de gegevensbescherming bij Infodatek kunt u contact opnemen 

via e-mail op info@infodatek.com. 

 


