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Welke persoonsgegevens verwerkt Share & Link?
Share & Link verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt of die openbaar toegankelijk zijn. Het
gaat om de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• In sommige gevallen adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Hoe verwerkt Share & Link persoonsgegevens?
De enige vorm waarin Share & Link persoonsgegevens verwerkt is de opslag in een contactenlijst.

Met welk doel en op welke grondslag verwerkt Share & Link persoonsgegevens?
We gebruiken de genoemde gegevens om u te kunnen bellen, e-mailen of te ontmoeten. Deze vormen van contact en
informatie-uitwisseling zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening. Share & Link stuurt u geen nieuwsbrieven en gebruikt uw gegevens niet voor commerciële marketing.

Geautomatiseerde besluitvorming
Share & Link past geen geautomatiseerde verwerkingen toe en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen.

Hoe lang bewaart Share & Link persoonsgegevens?
Share & Link bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Share & Link verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt uw gegevens niet ter beschikking aan derden. Share & Link
verstrekt gegevens uitsluitend indien gemeenschappelijke relaties om uw gegevens vragen. In dat geval stellen we u
daarvan op de hoogte.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruikt Share & Link?
Share & Link gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken. Op onze server wordt bezoekersgedrag geregistreerd. Het gaat echter louter om statistische informatie die niet te herleiden is naar geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensopslag in te trekken of bezwaar te maken tegen de opslag van uw
persoonsgegevens in de contactenlijst van Share & Link. Laat ons weten als u inzage, correctie of verwijdering van uw
gegevens wenst. Stuur in dat geval een bericht aan salut@share-link.eu. Wij nemen dan telefonisch contact met u op
om te verifiëren dat het verzoek van u afkomstig is.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
De opslag van uw data in onze apparatuur betekent gezien de aard van de gegevens een laag risico voor u. Share & Link
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een datalek zullen we aan u melden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via salut@share-link.eu.

