
Privacy verklaring                           
 

Vano Media verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om een 

(eventuele) overeenkomst uit te kunnen voeren. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke 

manier we jouw persoonsgegevens verwerken. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Vano Media? 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de 

producten of diensten die je afneemt of gebruikt: 

 Voor- en achternaam 

 Adres 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Bedrijfsnaam 

 Bedrijfsadresgegevens 

 IP-adres 

 Locatiegegevens 

 Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

 BTW-nummer 

 Contactgeschiedenis 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding via contactformulier op onze 

website, in correspondentie en/of telefonisch: 

 Wettelijke verplichtingen 

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die 

nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 

 Nieuwsbrieven en mailings 

Incidenteel sturen wij nieuwsbrieven en/of mailings. Soms zijn deze gepersonaliseerd op basis van bepaalde 

acties die je hebt ondernomen of producten en/of diensten die je bij ons afneemt. Je hebt altijd de mogelijkheid 

om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en mailings aan te passen. 

Bewaren van jouw persoonsgegevens, Hoe lang? 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van 

het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om 

gegevens te bewaren. Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, 

zullen wij uw gegevens uiterlijk twee jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u 

hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na 

ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw 

persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst 

met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht 

zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw 

persoonsgegevens verwijderen. 



 

Hoe wij jou persoonsgegevens beveiligen. 

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen 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 zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op 

met ons. 

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

 We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de 

adresbalk ‘https’ en het hangslotje. 

 Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord. 

 


