Privacy statement
Yeald is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en andere data in
overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de beweegredenen
hieromtrent vastgelegd.
Toepasselijkheid
Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten en relaties
verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit
bezoek aan en gebruik van de websites van Yeald.
Verwerking persoonsgegevens
Yeald behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Yeald verwerkt uw
persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en als u zich aanmeldt als klant of
relatie. Hieronder vindt u een overzicht van de redenen waarom persoonsgegevens worden
verzamelt:
- het tot stand brengen en uitvoeren van onze klantendatabase;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
- het optimaliseren van de werking van de website.
Yeald verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties of gegevens die relevant zijn
voor onze zakelijke relatie.
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Yeald, kunnen wij gegevens
verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om
gegevens zoals een IP-adres.
Cookies of vergelijkbare technieken
Yeald gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Yeald verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw rechten
We gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u
schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd inzicht
krijgen in uw persoonsgegevens die door Yeald worden verwerkt en deze gegevens desgewenst
aanpassen of laten verwijderen (tenzij wij de persoonsgegevens moeten bewaren voor wettelijke
doeleinden). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
persoonsgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Yeald en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of mededeling
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@yeald.nl.
Yeald wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Yeald bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Gezien projecten of klantrelaties uit langdurige tijdstrajecten
bestaan, worden persoonsgegevens voor langere tijd bewaart.
Beveiliging
Yeald neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons kantoor.
Wijzigingen privacy statement
Yeald behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. De
meest recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.yeald.nl.
Contactgegevens:
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacy statement van Yeald, dan kunt u deze richten aan
Yeald, Postbus 146, 2670 AC Naaldwijk, telefoon: +31 174 75 25 00 of via info@yeald.nl.

