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Privacyverklaring INTEON B.V. 
 

INTEON B.V. vindt het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang. Uw 

persoonsgegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van 

persoonsgegevens houden we ons aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hieronder lichten we toe hoe wij uw gegevens 

verzamelen en gebruiken, en met welk doel we dat doen. Wij raden u aan deze 

privacyverklaring goed te lezen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze website. Met 

deze privacyverklaring voldoen wij aan onze informatieplicht op grond van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 10 maart 2021 

Als u gebruik maakt van onze website maken wij gebruik van persoonsgegevens die u met ons 

deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven 

in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 

Contactgegevens 

INTEON B.V. is gevestigd aan de Krommenakker 5 te Nuenen en geregistreerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 73563749. Voor privacy gerelateerde zaken kunt u contact 

met ons opnemen via info@inteon.nl. 

Betrokkenen 

Wij verwerken de persoonsgegevens van bezoekers van onze website. We krijgen de gegevens 

rechtstreeks van u, doordat u uw gegevens invult op het formulier of telefonisch contact met 

ons opneemt.  

Verwerking 

Website 

Persoonsgegevens 

Wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website, dan kunnen we de volgende gegevens 

verwerken: 

• Naam 

• E-mailadres 

• Bedrijfsnaam 

• Telefoonnummer 

Wij zullen alle zakelijke gegevens net zo zorgvuldig en veilig verzamelen en gebruiken als wij 

dat verplicht zijn bij uw persoonsgegevens. 
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Doelen 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Contact opnemen overeenkomstig het ingevulde formulier (gerechtvaardigd belang). 

• Afhandelen van uw vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang). 

Bewaartermijn 

Indien u contact heeft opgenomen via onze website bewaren wij uw gegevens niet langer dan 

noodzakelijk gezien het door u ingevulde formulier.  

Gerechtvaardigd belang 

Indien u ons benadert met een vraag of verzoek, dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig 

om te kunnen reageren en uw vraag of verzoek af te kunnen handelen. 

Toestemming 

Indien wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, dan kunt u deze 

altijd intrekken door te mailen naar info@inteon.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk 

afhandelen. 

 

Social Media 

Op onze website in het mogelijk om via ‘like en share’ knoppen artikelen te delen met anderen 

via uw social media account. Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden 

u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account heeft goed te 

lezen, zodat u weet hoe uw gegevens door deze partijen worden gebruikt en hoe u uw 

instellingen aan kunt passen. 

 

Uw rechten 

U heeft recht op inzage van uw gegevens, het recht op aanpassing indien uw gegevens onjuist 

zijn, het recht op verwijdering van uw gegevens, het recht op bezwaar tegen een 

gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht op 

overdraagbaarheid van uw gegevens.  

Indien u gebruik wilt maken van een deze rechten, dan kunt u uw verzoek naar ons mailen via 

info@inteon.nl. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. 

We zullen altijd tijdig reageren. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van uw verzoek, 

dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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Delen met anderen 

Wij zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit 

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de informatie die u of uw organisatie, van 

ons verlangt, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.  

 

Cookies 

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan 

de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en het gebruik van caching om de 

website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op 

uw privacy. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien 

kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze 

dienstverlening gebruik maakt. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen 

of te registreren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres 

of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt 

en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat die geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Google Analytics 

Inteon maakt geen gebruik van Google Analytics. 

 

Beveiliging 

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking 

worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische 

maatregelen genomen: 

• Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en waar mogelijk een tweede 

factor. 

• Gebruik van een beveiligde omgeving bij Microsoft. 

• Doel gebonden toegangsbeperkingen. 


