Privacy Verklaring
1. Privacy
MOS bv respecteert de privacy van bezoekers van deze website, zowel van klanten als
niet-klanten van MOS bv. MOS bv kan persoonsgegevens over u verwerken die tijdens een
bezoek aan deze website aan MOS bv verstrekt worden.
Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dit verenigbaar is met het doel van
de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.
1.1 Wat doet MOS bv met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden
gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van MOS bv, dan zullen de gegevens
die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking
gesteld. Met uitzondering van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk
vereist.
1.2 Google Analytics (Cookies)
MOS bv maakt gebruik van cookies en trackingsoftware om inzicht te krijgen hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die
cookies gebruikt om bezoekersgebruik bij te houden. De software zal geen persoonlijke
informatie opslaan, bewaren of verzamelen. De verkregen informatie wordt, met inbegrip
van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten.
Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google hier lezen:
http://www.google.com/privacy.html
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om
rapporten over de website aan MOS bv te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. MOS bv heeft hier geen invloed op.
MOS bv heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten
1.3 Bewaartermijn persoonsgegevens
MOS bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of overeengekomen is
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond
van de Archiefwet is vereist (niet langer dan 1 jaar).
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1.4 Beveiliging van uw gegevens
MOS bv vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging. Daarom heeft MOS bv passende
beveiligingsmaatregelen genomen. De website van MOS bv maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MOS bv
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MOS bv op via mos@mos-net.nl.

2 Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mos@mos-net.nl. MOS
bv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ook een schriftelijk een inzageverzoek indienen door een brief te sturen naar: MOS
bv, Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
MOS bv kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
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