Privacy Beleid Skylance Int BV
Dit document (V-3) is voor het laatst aangepast op 30-04-2018.

Skylance Int BV voert in uw opdracht het beheer van uw ICT-systeem uit.
De verantwoording die het systeembeheer met zich mee brengt doet ons beseffen dat wij alles in
het werk blijven stellen om uw vertrouwen in ons te waarborgen.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze
website. Tevens kunt u lezen waarom (indien van toepassing) wij deze gegevens verzamelen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SKYLANCE INT BV.
SKYLANCE INT BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van SKYLANCE INT BV te
accepteren.
SKYLANCE INT BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Bezoekt u de website van SKYLANCE INT BV dan kunt u hier de algemene voorwaarden inzien of
downloaden. Tevens maken wij u duidelijk, hoe wij omgaan met klantgegevens en wat wij als
klantgegevens beschouwen alsmede de verwerkersovereenkomst die wij hanteren.
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Ons gebruik van verzamelde gegevens

- Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en facturen te
kunnen sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SKYLANCE INT
BV. De gegevens worden gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

- Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Wij vragen u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant
zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SKYLANCE INT BV.

- Diensten en Producten
Als u als klant software afneemt moeten wij uw gegevens registreren en delen met onze
leverancier.
Als u als klant hostingdiensten van SKYLANCE INT BV af neemt moeten wij uw NAW en
contactgegevens geheel of gedeeltelijk delen met onze leveranciers om de dienst op uw naam te
registreren. Dit gaat om domeinregistratie, webhosting, mailhosting, hosted exchange, online
opslag, online back-up.
Indien u als klant software of hostingdienst(en) bij SKYLANCE INT BV afneemt, infomeren wij
u, indien nodig over deze dienst. Deze informatievoorziening zal tot een minimum beperkt worden.
Te denken valt daarbij aan updates, onderhoudsmeldingen, veiligheidskwesties, nieuwe
regelgeving en voorwaarden en tips over het gebruik van het product of dienst.
De informatieverstrekking doen wij via e-mail of telefonisch. Uiteraard kunt u zich van deze
service afmelden.

- Cookies
SKYLANCE INT BV verzamelt geen gebruiksstatistieken en plaatst in geen enkel geval
trackingcookies op uw computer, tablet of smartphone.
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Veranderingen op onze website en/of bedrijfsvoering
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van- en de mogelijkheden op deze website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Voor zover u ons uw e-mailadres heeft gegeven zullen wij u per e-mail berichten over de privacy
wijziging(en).

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt.

- Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of persoonsgegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt
u contact met ons op nemen. Zie daarvoor onze contactgegevens.

- Bewaartermijn
Klanten en voormalige klanten van SKYLANCE INT BV moeten er rekening mee houden dat alle
data maximaal 7 kalender jaren bewaard wordt na het laatste contact i.v.m. de wettelijke
verplichting aan de staat en de belastingdienst.
Persoonsgegevens van personen die geen klant of leverancier zijn worden binnen 30 dagen uit
onze digitale en schriftelijke systemen verwijderd.

Opslag
SKYLANCE INT BV slaat uw data uitsluitend op eigen servers, in Nederland of in de VS indien het
betreffende bedrijf “Privacy Shield Compliant” is.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en of deze aan de wet AVG voldoet. Indien u vragen
over ons privacybeleid heeft dan vernemen wij dat graag van u.
SKYLANCE INT BV
van Heekgaarde 25
053-8508428
https://www.skylance.nl
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