Cookieverklaring CV Zeker BV
Welkom – Het gebruik van cookies
CV Zeker BV is een bedrijf dat via de website diensten aanbied op het gebied van warmte. Om
deze diensten goed uit te voeren, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
bestandje dat met pagina’s van www.CV-Zeker.nl en/of flash applicaties worden meegestuurd en
via je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet worden
opgeslagen. Deze gegevens kunnen bij een volgend bezoek weer worden opgevraagd door onze
website.
Cookies waarvan je niet direct ziet dat er wat veranderd op de website zijn voor ons waardevol.
Deze (anonieme) cookies zorgen er voor dat wij onze website kunnen verbeteren en wij u
gebruiksvriendelijker kunnen helpen.
Artikel 1 – Onze Contactgegevens
Naam Kantoor: CV Zeker beheer BV
Adres: Anthonly van Leeuwenhoekweg 38C 14
Postcode/plaats: 2408 AN Alphen aan den rijn
E-mailadres: Info@CV-Zeker.nl
Artikel 2 – Toestemming voor het gebruik van Cookies
Voor bepaalde cookies hebben wij van u toestemming nodig. Dit doen we doormiddel van een
zogenaamde cookiebanner die u krijgt te zien de eerste keer dat u CV Zeker bezoekt.
Artikel 3 – Gebruikte cookies en hun werking
CV Zeker BV werkt met de volgende type cookies:
a. Functionele cookies: Deze cookies gebruiken wij om de functionaliteit van de website
te vergemakkelijken. Voorbeeld hiervan is het onthouden van u inlog gegevens.
b. Analytisch cookies: Deze cookies gebruiken wij om u gedrag en website verkeer te
registeren en te analyseren om zo onze website te verbeteren
c. Eigen tracking cookies: Deze cookies registeren of u ook gebruik maakt van andere
website(s) uit ons netwerk. Het daarop opgebouwd profiel is niet gekoppeld aan uw
naam, emailadres en dergelijke. Deze gebruiken wij alleen voor het afstemmen van
advertenties op uw profiel. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming.
d. Tracking cookies: Deze cookies houden bij welke pagina’s u bezoekt op het internet.
Hiermee updaten we u profiel. Deze gebruiken wij alleen voor het afstemmen van
advertenties op uw profiel. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming.
e. Social media gerelateerde cookies: Deze cookies registeren of u via een social media
kanaal bent binnengekomen en welke artikelen en pagina’s u deelt via hun website
f. Website verbeter cookies: Hiermee voeren wij testen uit om de gebruikers belevenis te
meten en te verbeteren.
Artikel 4 – Cookies verwijderen en of blokkeren
U kunt cookies eenvoudig zelf blokkeren of verwijderen via u internetbrowser. U kunt daar ook
aangeven dat bepaalde cookies niet worden geplaatst. Sommige internetbrowser heeft de functie
dat u een bericht ontvangt wanneer een website cookies probeert te plaatsen. Voor verdere

informatie rondom instellen van internetbrowser verwijzen wij u naar de help functie van de
gebruikte internetbrowser.
Tracking cookies kunnen ook geplaatst worden door advertenties van derde die worden
weergegeven op onze website. Deze kunt u centraal verwijderen op www.youronlinechoices.eu.
Wij kunnen niet garanderen dat onze website volledig functioneert als u de cookies niet
accepteert. Het kan zijn dat enkele functies niet werken en dat de reeds ingevulde gegevens
opnieuw moeten worden ingevuld. Het niet accepteren van onze cookies geeft geen garantie dat u
geen advertenties meer ziet. De advertenties zullen alleen niet toegespitst zijn op u interesses.
Artikel 5 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wanneer uw persoonsgegevens door CV Zeker BV worden verwerkt kunt u op grond van de
Algemene verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit
doet u door een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij
uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig
identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy.
CV Zeker BV zal zo snel mogelijk reageren uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek. CV Zeker BV
wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegeven. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens CV Zeker verwerkt, voor welk doel dat is en hoe
lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw
verzoek kunnen in gaan, wij zullen dit beoordelen en u hiervoor informeren.
Recht op rectificatie:
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie
van deze gegevens te vragen.
Recht op gegevenswisseling (recht op vergetelheid)
Op grond van de AVG kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
Echter voor garantie afhandeling zal bepaalde gegevens noodzakelijk moeten zijn. Wij bewaren de
gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren standaard een termijn van 2 jaar. Wanneer
er voor bepaalde persoonsgegevens een langer bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de
hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de
wet ons dit verplicht, zoals de gegevens voor de belastingdienst.
Recht op gegevensoverdracht:
Wanneer u bij ons een verzoek indient om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Artikel 6 – Onvoorziene Cookies en nieuwe ontwikkelen
Onze website is voortdurend in ontwikkeling dit betekend dat deze cookieverklaring kan
veranderen. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van
eventuele wijzingen.
In artikelen op onze site wordt soms gebruik gemaakt van content dat gehost wordt op andere
sites. CV Zeker BV wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk
hierbij aan YouTube video’s. Deze video’s maken ook gebruik van cookies. CV Zeker heeft geen
controle op deze derde partijen en hun cookies.
Mocht u een cookie tegen komen op onze website die niet in ons overzicht staat. Dan kan het zijn
dat wij er zelf ook niet van op de hoogte zijn. In dit geval neem Contact op via Info@cv-zeker.nl of
neem contact op rechtsstreek met de derde partij die de cookie plaatst. Zij kunnen u meer
vertellen en met welke reden, de levensduur en op welke manier u privacy is gewaarborgd.

