
Privacyverklaring website FuseLogic 

Privacyverklaring 

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met FuseLogic BV. Wij zorgen er graag 

voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking  

van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe FuseLogic BV met 

persoonsgegevens omgaat. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met 

FuseLogic BV. Hoe ver uw relatie met FuseLogic BV gaat, bepaalt u grotendeels zelf. Als u zich via de 

website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van FuseLogic BV (bijvoorbeeld een 

bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), dan kunnen wij uw gegevens 

ook gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Wanneer iemand 

zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart FuseLogic BV de persoonsgegevens gedurende de 

termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal FuseLogic BV de 

persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar 

dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden, tenzij FuseLogic BV op grond van een wettelijke 

bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

Gegevens over gebruik van de website en cookies 

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw 

computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, 

worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken 

wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen 

van Google. Meer informatie over de privacy-gevolgen hiervan, is te vinden op de site van de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy‐beleid van Google voor meer informatie, alsook het 

specifieke privacy-beleid van Google Analytics. 

Social media en links naar andere websites 

Op de website zijn knoppen opgenomen om FuseLogic BV te volgen via social media. Deze knoppen 

worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de diverse social media bedrijven 

zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen (zie boven). Op de website zijn mogelijk ook links 

opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg geselecteerd zijn, draagt 

FuseLogic BV geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met 

(persoons)gegevens omgaan. 

Nieuwsbrief 

Via de website van FuseLogic BV kunt u toestemming geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief 

van FuseLogic BV. Via deze nieuwsbrief informeren wij u  over ontwikkelingen die relevant voor u 

kunnen zijn. Uw e‐mailadres wordt tevens toegevoegd aan de lijst van abonnees indien u  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl


contractpersoon bent bij uw organisatie, indien u deelneemt aan een activiteit van FuseLogic BV of 
indien u informatie aanvraagt bij FuseLogic BV. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich 
kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Inzage, correctie en recht van verzet 

Indien u een relatie met FuseLogic BV heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw 

persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u 

ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons 

schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze 

producten en diensten door dit te melden bij: FuseLogic BV, Olympia 2D, 1213 NT Hilversum, 035-646 

26 40. 

Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 

website worden gepubliceerd. FuseLogic BV adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze 

pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 5 

maart 2019. De tracking kan uitgezet worden als je niet gevolgd wilt worden. 


