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Bonarius Bedrijven respecteert uw privacy

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens 

van bezoekers van de (mobiele) website, ontvangers van de nieuwsbrief en gebruikers 

van het meldingsformulier. Bonarius Bedrijven draagt er zorg voor dat de informatie die 

wij over u verkrijgen die u aan Bonarius Bedrijven beschikbaar stelt vertrouwelijk en met 

de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld. Hierbij houdt Bonarius Bedrijven 

zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de huidige Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en de toekomstige Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Soorten gegevens, doeleinden en bewaartermijn

U kunt de website van Bonarius Bedrijven bezoeken zonder informatie over uzelf achter 

te laten. Er zijn situaties waarin Bonarius Bedrijven wel informatie van u vraagt, om 

bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen. Bonarius Bedrijven laat u altijd weten 

waarvoor uw persoonlijke gegevens nodig zijn en hoe deze informatie door ons wordt 

gebruikt. 

Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor de nieuwsbrief zal Bonarius Bedrijven uw naam 

en e-mailadres verwerken om u de nieuwbrief te kunnen sturen. Verder kunt op de 

website van Bonarius Bedrijven een storing melden. Bonarius Bedrijven is, om de 

storing te kunnen oplossen, genoodzaakt uw naam, adres, huisnummer, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres te verwerken. 

Bonarius Bedrijven verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor 

de hierboven beschreven doeleinden.
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De ontvangers van uw persoonsgegevens

Bonarius Bedrijven stelt uw gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke 

toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

- aan derden die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van een dienst door   

 toeleverende bedrijven;

- als Bonarius Bedrijven hier wettelijk toe verplicht wordt;

- als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de website of om   

 de rechten van Bonarius Bedrijven zelf te beschermen.

Cookies op de website van Bonarius Bedrijven

Cookies zijn kleine stukjes informatie, tekstbestandjes, die een website op uw 

apparatuur (zoals uw computer, smartphone of tablet) achterlaat. De website geeft de 

webbrowser waarmee u websites bekijkt de opdracht om deze tekstbestandjes op uw 

apparatuur op te slaan. De tekstbestandjes kunnen bij een later bezoek aan de website 

worden herkend door deze website. Op de website van Bonarius Bedrijven worden de 

volgende cookies gebruikt:

1  FUNCTIONELE COOKIES 

Functionele cookies zijn soms noodzakelijk omdat een website het anders niet doet. 

Bonarius Bedrijven gebruikt functionele cookies om het navigeren op de website 

eenvoudiger te maken. Ook gebruikt Bonarius Bedrijven deze functionele cookies om 

bepaalde gebruikersinstellingen of voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van de 

website kan worden verbeterd.

2  ANALYTISCHE COOKIES 

Bonarius Bedrijven gebruikt analytische cookies om met behulp van de software van 

derde partijen te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de websites komen en wat 

er het meest bekeken wordt. De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om 

de inhoud van de website optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van de 

bezoekers.

3  TRACKING COOKIES 

Op de websites worden bezoekersgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de door 

uw bezochte pagina’s en gelezen inhoud van de website. Daardoor kan Bonarius 

Bedrijven uw volgende bezoek aan de website persoonlijker maken.
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Opmerking over links naar andere websites

Onze site bevat mogelijk links naar andere websites. Deze sites worden wel ge-

toetst op betrouwbaarheid, maar Bonarius Bedrijven is niet verantwoordelijk voor de  

privacyreglementen en/of de inhoud van deze websites.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die Bonarius Bedrijven verwerkt in te zien. 

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, overdragen, 

en/of verwijderen. Verder heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te 

maken, de verwerking te beperken of over de verwerking een klacht in te dienen bij de 

toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens). Indien u vragen heeft over 

ons privacy- en cookiebeleid en/of uw persoonsgegevens in wilt zien, stuurt u dan s.v.p. 

een e-mail naar communicatie@bonarius.com. Bonarius Bedrijven behoudt zich het 

recht voor om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen en zal dit kenbaar maken via 

de website www.bonarius.com. 


