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Privacy statement
Inleiding
Awareways, gevestigd aan Euclideslaan 141- 3584 BR Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is gebaseerd op
de huidige wettelijke verplichting (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Contactgegevens
www.awareways.com
Euclideslaan 141
3584 BR Utrecht

Verzameling van persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website,
of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (zoals
jobboards als LinkedIn, Monster etc.) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk
gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in
te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Awareways verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ IP-adres;
▪ Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
▪ Internetbrowser en apparaat type.
Wanneer je contact met ons opneemt verzamelen we ook de volgende gegevens:
▪ Voor- en achternaam;
▪ E-mailadres.
Awareways verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen (op basis van het gerechtvaardigd
belang):
▪ Het verzenden van onze nieuwsbrief;
▪ Om contact met je op te nemen nadat jij ons hebt benaderd; Awareways analyseert jouw gedrag op
de website om daarmee de website te verbeteren, optimaliseren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Via onze website en/of dienst worden geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens verzameld. Ook
heeft Awareways niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via maarten@awareways.com. Wij
verwijderen vervolgens de gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Awareways bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van alle verzamelde gegevens is 14
maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Awareways verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Awareways blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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Cookies
Awareways gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Awareways gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we
je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen. Klik hier voor meer informatie over Cookies.

Cookies van derden
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de
sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie

Categorie

Functie

Website

Privacyverklaring

Autopilot
(api.autopil
othq)

Prestaties

Autopilot meet prestaties ter
bevordering van de website

https://autopilot. https://www.oracle.com/legal/
docs.apiary.io/#r privacy/index.html
eference/apimet
hods/addupdate
contact

Google fonts Functies

Google Fonts speelt een rol in https://fonts.goo
de opmaak van onze
gle.com/about
websites

DoubleClick

Advertenties

DoubleClick wordt gebruikt
om te zien of je bepaalde
advertenties (al) wel of niet
hebt gezien.

LinkedIn
Insights
(snap.lcdn)

Advertenties

LinkedIn Insights wordt
gebruikt om de interactie
tussen advertenties en
bezoekers te bepalen.

https://www.link https://www.linkedin.com/legal
edin.com/help/l
/privacypolicy?trk=hb_ft_priv
ms/answer/6552
1/thelinkedininsi
ghttagfrequently
askedquestions?
lang=en

LinkedIn
Ads
(px.ads.link
edin)

Advertenties

LinkedIn Ads wordt gebruikt
om via LinkedIn gerichte
advertenties aan te bieden.

https://business.l https://www.linkedin.com/legal
inkedin.com/mar /privacypolicy?trk=hb_ft_priv
ketingsolutions/
ads

Googleanal
ytics

Analyse

Google Analytics verzamelt
diverse statistieken over hoe
de website gebruikt wordt.

www.googleanal https://policies.google.com/pri
ytics.com/maps
vacy?hl=en

Google
Maps

Functies

Via Google Maps is het
mogelijk om de locatie van
ons bezoekadres weer te
geven.

https://cloud.goo https://policies.google.com/pri
gle.com/mapspl vacy?hl=en
atform/

SalesFeed

Functies

SalesFeed levert relevante
informatie over bezoekers
van onze website ten
behoeve van de
Salesafdeling.

https://www.sale https://www.salesfeed.com/pri
sfeed.com/
vacy-verklaring/

Feedback
Company

Advertenties

Feedback Company
verzamelt
beoordelingsgegevens voor
haar klanten.

www.feedbackc https://www.feedbackcompa
ompany.com
ny.com/nl-nl/privacystatement/
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Tawk.to

Via tawk.to is het mogelijk
om live te chatten met AWcollega’s.

https://www.Ta
wk.to

https://www.tawk.to/dataprotection/gdpr/

Hotjar

Analyse

Hotjar verzamelt data over
hoe de website wordt
bekeken.

https://www.hot https://www.hotjar.com/lega
jar.com
l/policies/privacy/

Vimeo

Functies

Via Vimeo worden de video’s
op onze website
aangeboden.

https://www.vi
meo.com

https://vimeo.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door Awareways en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar support@awareways.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken,
op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Awareways neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice g support@awareways.com.

Awareways is ISO27001 gecertificeerd
ISO 27001 is een certificeerbare internationale standaard voor informatiebeveiliging.

Nieuwsbrieven
Wij sturen uitsluitend nieuwsbrieven aan opdrachtgevers over productverbeteringen of voor
opdrachtgevers relevante informatie over onze organisatie. Het altijd is mogelijk om voor de nieuwsbrief
af te melden.
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