
 

PRIVACYVERKLARING ANALYSELAB  BV  ( kvk. 51206668)  

 

Analyselab  B.V.  vindt uw privacy  belangrijk . Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. 

Daarom beschermen wij iedere informatie die u aan ons verstrekt. Voor het verrichten van onze 

diensten verwerken wij persoonsgegevens van de gebruiker van onze site. De gegevens worden 

opgeslagen op  beveiligde servers . Dit privacy regelement beschrijft hoe wij uw persoonlijke 

informatie gebruiken, verwerken  en beschermen.   

 

Welke gegevens worden verwerkt  

Contact -en factuurgegevens  

Uw voor -en achternaam 

Uw adresgegevens 

Uw mailadres 

Uw telefoonnummer 

Analyselab  B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u 

daar om verzoekt , en /of om u schriftelijk ( per e mail en  /of per post) te kunnen benaderen indien u 

telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens 

over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die  gegevens worden gebuikt om meer inzicht te krijgen in het 

soort organisaties die diensten bij Analyselab B.V. afneemt, zodat wij onze diensten kunnen 

verbeteren en de doelstellingen beter kunnen invullen.  

Daarnaast kan  Analyselab B.V.  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van 

een met u gesloten overeenkomst  van opdracht , of voor het versturen van nieuwsbrieven en 

andere marketing doeleinden.  

Bewaartermijnen: 

Analyselab B.V.  bewaart de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene  zich niet heeft 

afgemeld .  Daarnaast zal Analyselab B.V. de persoonsgegevens bewaren voor de termijn  waarin zij 

dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij 

Analyselab B.V.  op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te 

bewaren.    

 

Cookies:  

De Website van Analyselab B.V.  maakt geen gebruik van cookies en derhalve  worden 

bezoekersgegevens  niet bijgehouden.  

 

 



Verstrekkingen aan derden  

Analyselab  B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de 

wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Analyselab B.V. bepaalde 

werkzaamheden verrichten. (zoals IT beheerder  ) 

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet : 

Je kunt ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met 

informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: 

info@analyselab.nl 

Als je meer informatie wilt over Analyselab B.V.  , ons privacy beleid of een verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook 

terecht als je een klacht wilt indienen.  

Analyselab  B.V. 

Rotterdam Science  Tower , 18e etage 

Marconistraat 16 

3029 AK Rotterdam   

Aanpassen privacy statement  

Analyselab B.V.  behoudt zich het recht voor om ( tussentijds) wijzigingen in dit privacy reglement 

aan te brengen.  Elke verandering zal worden geplaatst op de website .De huidige privacyverklaring is 

bijgewerkt op 24-5-2018. 

 

 


