PRIVACY POLICY
Persoonsgegevens
LAB30 verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
 naam
 adresgegevens
 factuuradres
 telefoonnummer
 e-mail
Bewaartermijn
LAB30 bewaart jouw gegevens tot 2 jaar na de laatste facturatie plus de wettelijke bewaartermijn.
Voor de belastingdienst geldt een bewaarplicht van 7 jaar.
Waarom we gegevens nodig hebben
LAB30 verwerkt jouw persoonsgegevens voor eigen bedrijfsvoering, zoals facturatie, en als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld in verband met belastingaangifte.
Infomeren over diensten
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over
onze producten en diensten. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan
de lijst van abonnees. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere
nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Delen met derden
LAB30 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Google Analytics
Ter optimalisatie van de website, gebruiken wij Google Analytics. Daarin wordt bijgehouden hoe
bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IPadressen anonimiseren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar arienne@lab30.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs
bij het verzoek mee te sturen. Graag hierop de pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken.
Dit ter bescherming van je privacy. LAB30 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek reageren.
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Beveiliging
LAB30 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 je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via arienne@lab30.nl.
Heb je verder nog vragen? Neem dan gerust contact op.
Contactgegevens LAB30:
Ariënne Post
Twijnderslaan 40
2012 BK Haarlem
M: 06-41461141
E: arienne@lab30.nl
www.LAB30.nl
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