Privacyverklaring

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Blue to Business verzameld worden. Het is daarom
goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt
aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Bij vragen of opmerkingen, neem gerust contact op.
info@bluetobusiness.nl
06 55 07 18 20
Zeelsterstraat 95
5652 ED Eindhoven
Btw. Nr. 154497708B01 KVK Nr. 73607576
Blue to Business is een eenmanszaak en wordt gedreven door Tanja Schreurs-Hoeben.

Blue to Business 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
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of via de telefoon
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
onderdeel is van een marketingcampagne)
- Internetbrowser en apparaat type
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Blue to Business. Deze
worden hieronder toegelicht.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Blue to Business stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel
en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het
daarvoor bestemde formulier op de website van Blue to Business.
02. Contact opnemen
Uw gegevens worden verzameld als u contact opneemt met Blue to Business via de website. In dit
formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst
aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en
projectomschrijving.
03. Analytics
De website van Blue to Business verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt
met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke
gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u
bezoekt.

De gegevens die Blue to Business ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de
nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst
binnen Mailchimp.
02. JKC Media
De website en e-mailaccounts van Blue to Business worden gehost bij JKC Media. Als u contact
opneemt via de webformulieren of via mail, worden die betreffende gegevens opgeslagen op de
servers van JKC Media.
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Blue to Business, maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke
regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor
onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de
nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@bluetobusiness.nl
02. Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Blue to Business via mail, dan worden die gegevens
die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de
mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Analytics.
Delen van persoonsgegevens met derden
Blue to Business verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies die wij gebruiken
Blue to Business gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer,
tablet of smartphone. Blue to Business gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt of om de website verder te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Er worden hierbij geen
persoonsgegevens opgeslagen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
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.
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 Blue to Business 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@bluetobusiness.nl
Blue to Business 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
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Blue to Business 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 aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

