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Privacy- en cookieverklaringen  

Persaldi, gevestigd op Bedrijvenpark Twente 417, 7602 KM Almelo, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens 
Via onze website www.persaldi.nl verzamelen wij persoonsgegevens en wordt er gebruik gemaakt 
van cookies. Wij respecteren de privacy van u als bezoeker van onze website en vonden een 
zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens 
worden met uiterste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Dit doen we in overeenstemming met de 
eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Persaldi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.  
 
De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt 

- Voorvoegsels, voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer (s) 
- E-mailadressen 
- IP-adres 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website 
- Internetbrowser en apparaat type 

 
Doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Persaldi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren; 

- Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening; 
- Persaldi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het 

aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren; 
- Persaldi volgt uw surfgedrag  over verschillende website waarmee wij onze producten en 

diensten afstemmen op uw behoefte.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Persaldi 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 Persaldi) tussen zit. 
 
Termijn bewaren persoonsgegevens 
Persaldi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
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Delen van persoonsgegevens met derden 
Persaldi dienstverlening verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Persaldi blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 
Persaldi gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je 
bezoek aan de website. Persaldi gebruikt cookies met een puur functionaliteit en om de website 
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Tevens plaatsen we cookies die uw 
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd deze cookies te accepteren. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft 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 persoonsgegevens door Persaldi. Daarnaast heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat uw 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@persaldi.nl  
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