
PRIVACY-VERKLARING

WAAROM IS PRIVACY BELANGRIJK?
Bij privacy gaat het om de controle over de eigen persoonsgegevens. Het ongebreideld verzamelen,  
combineren en analyseren van persoonsgegevens kan vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoor-
beeld aan identiteitsfraude of het  ongevraagd benaderd worden met commerciële aanbiedingen. 
Belangrijke  uitgangspunten  voor  Ammit  zijn  daarom  dat  niet  meer  persoonsgegevens  worden 
verzameld dan nodig, dat gegevens alleen worden gebruikt voor de uitvoering van opdrachten en 
dat de verzamelde gegevens naar de stand van de techniek beveiligd zijn.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Ammit  levert  zakelijke  diensten  aan  organisaties.  Gegevens  van  contactpersonen  van  die 
organisaties  worden verwerkt  om een passend aanbod te  doen en om diensten te  verlenen.  De 
grondslag voor de verwerking is het uitvoeren van een overeenkomst. Ammit verzamelt uw voor- en 
achternaam  en  gegevens  om  contact  met  u  te  kunnen  opnemen,  zoals  telefoonnummers  en 
e-mailadressen.  Er  worden  geen  bijzondere  persoonsgegevens  verzameld.  Verzamelde  gegevens 
worden op interne  en  externe  systemen verwerkt.  Bij externe  systemen gaat  het  om zogeheten  
clouddiensten, zoals die van Google. Persoonsgegevens worden alleen met anderen gedeeld om de 
overeenkomst te kunnen uitvoeren of als Ammit daartoe wettelijk verplicht is.  Persoonsgegevens 
worden tot maximaal tien jaar na de uitvoering van een overeenkomst bewaard.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Bij het gebruik van de website worden gegevens van uw computer bijgehouden, zoals het IP-adres,  
de  datum  en  het  tijdstip  van  uw bezoek  en  gegevens  over  uw browser.  Dit  betreft  standaard-
functionaliteit van de ingezette technologie. Loggegevens kunnen worden geanalyseerd indien een 
vermoeden van misbruik van het systeem bestaat en om dan gerichte beveiligingsmaatregelen te 
treffen. Loggegevens worden maximaal een maand bewaard.

Verder worden bij het bezoek aan de website cookies op uw apparatuur geplaatst. Deze cookies zijn 
bedoeld om de website om een makkelijke manier te kunnen gebruiken. Er worden geen cookies, 
scripts of soortgelijke technieken ingezet waarmee het gedrag van bezoekers kan worden gevolgd. 
Evenmin  wordt  op  de  website  gebruik  gemaakt  gemaakt  van  externe  bronnen,  zoals  scripts,  
afbeeldingen en lettertypen.

UW RECHTEN
Indien Ammit persoonsgegevens over u verwerkt, heeft u het recht die in te zien, te laten verbeteren  
of  te  laten  verwijderen.  Tevens  kunt  u  bezwaar  maken  en  Ammit  verzoeken  het  gebruik  van 
persoonsgegevens  voor  bepaalde  doeleinden  te  beperken.  Neem  daarvoor  contact  op  via 
info@ammit.nl. Ammit streeft ernaar binnen een maand na ontvangst te reageren.

De privacy-verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 juli 2022.
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