
Privacyverklaring Formic Mind

Artikel 1
Inleiding

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe en waarom Formic Mind bezoekers- en
klanteninformatie verzamelt en beschermt. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het
gebruik van dergelijke informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Artikel 2
Bedrijf Omschrijving

Identiteit van de Gegevensbeheerder

Handelsnaam: Formic Mind

KvK-nummer 66544076

BTW-nummer 201080576B01

Adres Arubalaan 3, 1213VE Hilversum

Telefoonnummer +31658925838

E-mailadres contact@formicmind.com

Formic Mind is een digitaal bureau dat zich specializeert in websites, -applicaties en -solutions.

Artikel 3
Doel Gegevens

a) Bezoekers: De Formic Mind website maakt gebruik van Google Analytics. Deze partij
maakt gebruik van cookies en verzamelt standaard internetloginformatie, waaronder uw
IP-adres, browsertype en -taal, geolocatie, toegangstijden en verwijzende
websiteadressen. Deze informatie is geanonimiseerd en wordt gebruikt om ervoor te
zorgen dat onze website goed wordt beheerd en om een verbeterde navigatie mogelijk te
maken. Uw informatie wordt pas verzameld wanneer u hier expliciet toestemming voor
heeft gegeven in de cookie banner op onze website.

b) (Potentiële) Klanten Websitebouw: Formic Mind verzamelt de gegevens die door
u worden toegestuurd, dan wel via het contact formulier op de website, dan wel via
e-mail of telefonisch. Overigens verzamelt Formic Mind informatie die openbaar over u
te vinden is. Dit betreft in eerste instantie de contact gegevens die wettelijk vereist zijn
voor facturering. Daarnaast verzamelt Formic Mind alle informatie die kan bijdragen
aan een beter begrip van uw bedrijfsvoering ten behoeve van het bouwen van een, voor
u, zo optimaal mogelijke website, -applicatie of solution. Gegevens die u Formic Mind
toestuurt via het contact formulier op de website of via e-mail komen eerst terecht op de
servers van de hostingpartij Siteground. Vervolgens slaat Formic Mind uw gegevens op
in Google Drive.
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c) Klanten Hosting: Heeft u een hosting contract bij Formic Mind, dan loopt alle
informatie van uw website en uw e-mail verkeer via de partij Siteground. Dit is
noodzakelijk voor het functioneren van uw website en e-mail.

Artikel 4
Ontvangers Gegevens

a) Google: Lees hier aanvullende informatie over Google’s diensten als Google Analytics
en Google Drive en hun privacy beleid.

b) Siteground: Hier leest u meer over de maatregelen die Siteground neemt om uw
gegevens te beveiligen.

Artikel 5
Opslag Periode

Formic Mind bewaart uw gegevens oneindig.

Artikel 6
Rechten

U heeft onderstaande rechten. U kunt contact opnement met contact@formicmind.com om
gebruik te maken van uw rechten.

a) Recht op inzage: U kunt verzoeken dat Formic Mind uw persoonsgegevens opstuurt,
dan wel deelt.

b) Recht op rectificatie: : U kunt verzoeken dat Formic Mind gegevens aangepast die
fout zijn doorgegeven, verkeerd zijn verwerkt of zijn veranderd.

c) Recht op het indienen van een klacht: : U kunt een klacht indienen over Formic
Mind bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

d) Recht op overdracht: : U kunt verzoeken dat uw gegevens door Formic Mind worden
overgedragen aan andere partijen.

e) Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: u kunt verzoeken dat
Formic Mind uw gegevens niet langer gebruikt.

Artikel 7
Verplichte Gegevens

Bij het contact opnemen met Formic Mind via het contact formulier op de website zijn de
velden ”Naam”, ”E-Mail” en ”Bericht” verplichte velden. Reden hiervoor is dat het ontbreken
van enige van deze gegevens de communicatie ernstig beperkt.
Bij het factureren vraagt Formic Mind om uw (bedrijfs)naam en uw adres. Dit zijn
factuureisen die door de belastingdienst worden gesteld.
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Artikel 8
Beveiliging

Uw gegevens worden door Formic Mind opgeslagen in Google Drive.
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