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Deze website wordt geëxploiteerd door MijnVerklaring te Rotterdam,
mede ten behoeve van MijnVerklaring, hierna tezamen te noemen:
‘MijnVerklaring’. Dit Privacy Statement is van toepassing op de
website mijnverklaring.nl.
Tijdens uw bezoek aan deze website kan MijnVerklaring
persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een
verzoek om gegevens aan u) als indirect. MijnVerklaring zal deze
persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy
Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de
verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement
bevat informatie over de doelen die MijnVerklaring bij de verwerking
van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik
van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw
persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het
gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.
MijnVerklaring verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en
bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering,
om producten en diensten onder de aandacht te brengen en
beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om
webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal
worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld
om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de
website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen
stellen - tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten
en /of diensten te willen ontvangen.
Verwerken van gegevens
Indien u gebruik maakt van de website van mijnVerklaring, is het
mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen
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