Privacy Statement
Wie zijn wij
Naam: Omines Internetbureau B.V.
Adres: Luchthavenweg 81.109, 5657 EA, Eindhoven
E-mail: info@omines.com
Telefoon: 040-7113844
Website: www.omines.com
KVK: 57159343
En wij zijn ook
Naam: Omines Services B.V.
Adres: Luchthavenweg 81.109, 5657 EA, Eindhoven
E-mail: info@omines.com
Telefoon: 040-7113844
Website: www.omines.com
KVK: 57159696
Omines vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw
gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met dit privacy statement informeren wij
jou over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerken wij
Gegevens die jij zelf aan ons doorgeeft
Als je het contactformulier op de website invult dan vragen wij om jouw naam, e-mailadres en/of
telefoonnummer. Tevens verkrijgen wij alle informatie die je bij opmerkingen invult. Onze server
slaat je IP-adres op. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om contact met je op te nemen over
de service die je zelf bij ons aanvraagt, en om eventueel misbruik tegen te gaan.
Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies om gebruiksstatistieken van de website te
verzamelen en voor het personaliseren van de website.
Jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te
voorkomen dat hun persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk is om de door jou gevraagde dienst
uit te voeren, zo lang als dat jij klant bent bij ons, zo lang als wij wettelijk verplicht zijn of indien wij
het een vitaal belang achten de gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke of rechterlijke verplichting of aan
een vitaal belang.
Wij verkopen jouw persoonlijke informatie niet aan derden, en deze gegevens zijn alleen bereikbaar
voor partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten. Onze werknemers en door
ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren
en jouw gegevens goed te beveiligen. In het geval dat het delen van jouw informatie met een derde
partij noodzakelijk is, wordt je daar schriftelijk van op de hoogte gebracht (bijvoorbeeld in onze
overeenkomst met jou).
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kan bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een
andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@omines.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij
je vragen je te legitimeren.
Koffieclausule
Indien onze koffie op is, en indien deze koffie niet door de leverancier of door u als klant tijdig, maar
uiterlijk voor 09:00 uur de volgende dag, bijgeleverd wordt, staken wij de verdere verwerking van
persoonsgegevens. Wij staan niet garant voor ons functioneren zonder invloed van koffie en kunnen
derhalve niet garanderen dat uw privacy gewaarborgd is. In geval van een nationaal of internationaal
uitgeroepen koffiegerelateerde noodtoestand die juridisch als overmacht aangemerkt kan worden,
zullen op dat moment geldende wetgeving en richtlijnen wellicht minder strikt worden nagekomen.
Orwelliaanse clausule
Als je ons voorziet van al je persoonlijke gegevens, dan behandelen we je meer gelijk dan anderen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Omines neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons
op.
Meldplicht datalekken
Wij zijn verplicht om eventuele datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit doen
we bijvoorbeeld wanneer gegevens gestolen of gehackt worden.

Vragen
Voor vragen over ons privacybeleid verwijzen we je naar onze contactgegevens bovenaan deze
statement.
Wijziging van Privacy Statement
Omines behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

