
Privacyverklaring
Vakmanschap is alles voor ons. Wij zijn dagelijks bezig met solide en innovatieve oplossingen 
die direct of indirect het dagelijks leven van bijna iedereen raken. Om u optimaal van dienst 
te zijn, hebben wij gegevens nodig. Wij respecteren hierbij uw privacy en geven u graag 
inzicht in wat wij met uw gegevens doen.

• Bezoek websites 
• Deelname workshop 
• Bezoek kantoor 

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze 
privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met Thomas van Kleef (info@basiumit.nl)

Bij klachten, over de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy 
gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezoek websites
Cookiegebruik

Basium IT maakt op zijn websites geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 
informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat 
waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. 
Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

Gebruik contactformulier

U kunt met ons contact opnemen door een contactformulier in te vullen. De gegevens die u 
invult worden opgenomen in een e-mail en verstuurd aan de betreffende contactpersoon 
binnen Basium IT. Een kopie van deze e-mail wordt verstuurd naar de beheerder van de 
website en wordt gebruikt om de (goede) werking van de website te monitoren. De 
contactpersoon zal via e-mail of telefoon contact met u opnemen. E-mails worden bewaard 
tot maximaal twee jaar na beëindiging van de conversatie over uw vraag of opmerking.

Deelname workshop
Regelmatig vinden er bij Basium IT kennisavonden, workshops en andere evenementen 
plaats. Per event wordt aangegeven welke gegevens we nodig hebben en hoe de gegevens 
verwerkt worden. Bijvoorbeeld om u te voorzien van informatie over tijd en plaats, u een 
herinnering te kunnen sturen, u tijdig te waarschuwen mocht het event niet doorgaan of we 
kunnen u na het event een verslag of een gegeven presentatie toesturen. Deze gegevens 
bewaren wij twee jaar lang. Voor sommige evenementen hebben wij extra hulp nodig. In dat 
geval delen wij uw gegevens met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens alleen 
gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Zij mogen uw gegevens dus niet 
zelfstandig gebruiken of doorgeven.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


Bezoek kantoor
WiFi-netwerk
Tijdens een bezoek aan één van onze kantoren kunt u gratis gebruik maken van WiFi. Zodra 
u bent ingelogd op ons WiFi-netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het 
identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden na een jaar 
verwijderd en worden door Basium IT alleen gebruikt om eventueel misbruik te voorkomen. 
Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons WiFi-netwerk, dan kunnen wij de 
toegang van het apparaat waarmee u gebruik maakt van ons WiFi-netwerk, voor de toekomst
blokkeren.
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