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Privacybeleid 

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Ook EAOM B.V. dient als organisatie voorbereid te zijn op de aanstaande aanscherping van 
de privacyregels. 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina 
laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we 
deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zodat onze 
werkwijze duidelijk en transparant is. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van EAOM B.V.. U dient zich ervan bewust 
te zijn dat EAOM B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en 
bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te 
accepteren. 

EAOM B.V. 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. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
Wanneer u een aanvraag instuurt via het online formulier dan verwerkt EAOM B.V. de 
volgende gegevens 

- (Bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer en e-mail (NAW-gegevens); 
- Gegevens contactpersoon (voorletters, achternaam, e-mailadres); 

Voor welke doeleinden gebruikt EAOM B.V de persoonsgegevens? 
EAOM B.V. verwerkt de onder genoemde gegevens voor de volgende doeleinden: 

- We gebruiken uw naam om u correct te adresseren: 
- We zullen uw telefoonnummer gebruiken om met u te kunnen communiceren; 
- We gebruiken de gegevens voor uw en onze administratie; 
- We verwerken e-mailadressen om u te informeren of in de toekomst EAOM B.V 

diensten of gerelateerde diensten/ producten te informeren: 
- In het algemeen gebruiken we Persoonsgegevens om u de diensten en producten 

te bieden die u aanvraagt, de betaling te verwerken, klantenservice te verlenen, 
inhoud en advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze u mogelijk 
interesseren, voor klantonderzoek, om u marketing- en promotionele e-mails te 
versturen en om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen. 
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Bescherming van uw persoonsgegevens 
De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. Hoewel we ons best zullen doen 
om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die 
naar ons Website worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op uw eigen 
risico. Zodra we uw Persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en 
beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 
Met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, heeft u mogelijk het recht 
om ons om het volgende te vragen:  

- Een kopie van uw persoonsgegevens 
- Om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te 

beperken 
- Om persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons verstrekt voor een contract of 

met uw toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en om 
ons te vragen deze informatie over te dragen aan een andere organisatie 

- Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om 
te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de 
gegevens gebruiken voor direct marketing). In eerste instantie kunt u de 
informatie die u ons hebt verstrekt mogelijk bekijken of wijzigen. 
  

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als 
het voldoen aan uw verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens over een andere persoon zou 
onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe 
hebben, kunnen we doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens die u ons hebt 
gevraagd te verwijderen 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat uw persoonsgegevens 
verkeerd zijn gebruikt. We moedigen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen . 

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via 
info@eaom.nl 

Bewaren 
Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in 
dit Privacybeleid zijn uiteengezet, anderszins aan u meegedeeld zijn of zolang als toegestaan 
door toepasselijke wetgeving. 
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Ons beleid inzake Cookies 
Evenals andere commerciële websites en apps, gebruikt ons Website 
standaardtechnologieën, waaronder cookies en soortgelijke hulpmiddelen, waaronder 
webserverlogboeken, web beacons, tokens, pixeltags, lokale opslag, apparaat-ID’s en 
tracking-ID’s (samen aangeduid als “Cookies” in dit Privacybeleid) voor de doeleinden die 
hieronder worden uiteengezet. 

Merk op dat derde partijen gegevens van Cookies verzamelen en gebruiken, welke op de 
website zijn geplaatst. Dit Privacybeleid beschrijft mogelijk niet de privacypraktijken van 
dergelijke derden. We moedigen u aan om het privacybeleid van deze derde partijen te 
lezen.  

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en 
andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Prestatiedoeleinden 
Door Cookies voor dit doel te gebruiken, kunnen we beter begrijpen hoeveel gebruikers 
www.eaom.nl bezoeken, hoe gebruikers bij ons aankomen en onze website bezoeken en 
gebruiken en welke delen van onze website het populairst zijn. Dit helpt ons om de website 
te verbeteren, zoals navigatie en interface-ervaring, en onze producten en diensten te 
verbeteren. Om dit te bereiken, verzamelen we informatie over hoe mensen onze website 
gebruiken en gebruiken we technologieën van derden voor dit doel, inclusief maar niet 
beperkt tot o.a. Google Analytics. We gebruiken deze Cookies ook om ons te helpen de 
effectiviteit van onze online marketing- en reclameactiviteiten te meten.  

Voorbeeld: 
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google. We gebruiken Google Analytics 
om te controleren hoe bezoekers onze website gebruiken, om rapporten samen te stellen en om ons te helpen 
de website te verbeteren. Google verzamelt informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers 
aan de website, waar bezoekers naar de website zijn gekomen en de pagina’s die ze op de website hebben 
bezocht. Deze informatie wordt vervolgens door Google gebruikt om rapporten voor ons te maken en om ons te 
helpen de website te verbeteren. Zie het privacybeleid van Google hier policies.google.com/privacy?hl=nl voor 
meer informatie over de gegevens die Google verzamelt en hoe deze worden verwerkt. 

Vragen 
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op door 
te mailen naar: info@eaom.nl. 

Wijzigingen 
EAOM B.V. heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer 
daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van EAOM B.V. 
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