
Privacyverklaring aanmelden nieuwsbrief
Meldt u zich aan voor (een van) de nieuwsbrieven van Socialtec B.V.? Dan verwerkt Socialtec B.V. uw
persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de Privacyverklaring Socialtec B.V.. Daar vindt u meer informatie over
de verwerking van persoonsgegevens door Socialtec B.V., wat uw rechten zijn als wij uw gegevens
verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Welke gegevens?
Als u zich bij ons aanmeldt voor een nieuwsbrief, registreren wij uw e-mailadres en uw naam.
Daarnaast leggen wij de datum vast waarop u zich geregistreerd heeft en de versie van de privacy
policy waaronder u toestemming verleent.

Waarom?
Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich
heeft aangemeld. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw inschrijving (opt-in) op de nieuwsbrief te
registreren.

Op welke manier?
U meldt zich aan door een formulier in te vullen met uw gegevens en vinkt aan dat u akkoord gaat
met de privacy policy. Zonder deze gegevens in te vullen of het akkoord aan te vinken kunt u het
formulier niet versturen. U ontvangt een bevestigingsmail met een link waarmee u uw aanmelding
voor de nieuwsbrief bevestigd.

Mag het?
Wij mogen u nieuwsbrieven sturen als u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend middels
het hiervoor bestemde inschrijfformulier.

Uitdrukkelijke toestemming
U kunt zich op onze website socialtec.nl en/of givo.nl aanmelden voor (een van) onze nieuwsbrieven
door een formulier in te vullen. Bij aanmelding verleent u, door uw e-mailadres in te vullen en de
betreffende knop(pen) aan te vinken en aan te klikken, uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken
van de genoemde persoonsgegevens. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunt u het
aanmeldformulier niet versturen.

Toestemming intrekken
U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief of nieuwsbrieven. Dat
kan via de link in de nieuwsbrief.

Hoe lang?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven staat voor (een van) de nieuwsbrieven.


