Privacy statement
Privacyverklaring
In deze privacyverklaring legt Digne Consult BV, gevestigd te (1217EW) Hilversum aan de ’s
Gravelandseweg 86-26, uit welke persoonsgegevens DC verzamelt en verwerkt en voor
welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
Algemeen
Digne Consult BV (hierna te noemen DC) respecteert de privacy van alle bezoekers van
haar websites www.digneconsult.com en www.theyoungprofessionalgroup.com , haar
(potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan DC
worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat
beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of
individuen die niet met de diensten van DC te maken hebben. DC houdt zich in alle gevallen
aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van DC of wanneer u anderszins contact heeft met DC,
bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de websites van DC, legt DC de door u
opgegeven gegevens vast. DC bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die
door u worden opgegeven. Tevens informeert DC geïnteresseerden over haar
dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee
u zich kunt afmelden. U mag zich ook ten alle tijden uit het bestand laten verwijderen als u
dat wilt. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
DC gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.
Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden
verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met
DC of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat
naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de websites van DC
bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met DC te delen.
DC verwerkt persoonsgegevens zoals naam, zakelijk adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Alle persoonsgegevens zijn goed beveiligd.
Met ieder van onze zelfstandige professionals waarmee we samenwerken hebben we een
Verwerkersovereenkomst afgesloten.
Iedereen die samenwerkt binnen DC weet wat te doen bij een datalek. We zullen mogelijke
datalekken goed documenteren en binnen 72 uur melden bij zowel de contactpersoon van
de klant die het betreft als de Autoriteit Persoonsgegevens.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. DC kan niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. DC raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te
lezen.

I Digne Consult Europe | 's Gravelandseweg 86-26-1217EW Hilversum, Nederland |+31 35 531 82 88 | info@digneconsult.com I
| Digne Consult Asia Pacific | 20 Maxwell Road #11-23, Maxwell House, Singapore 069113 l +65 62 20 51 20 | info@digneconsult.com.sg |
| www.theyoungprofessionalgroup.com I www.digneconsult.com |

Cookies
DC maakt geen gebruik van cookies.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in,
gegevensoverdraging of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact
met DC opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@digneconsult.com.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
DC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U
wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.
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