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De website http://nda-incasso.nl en de daaraan gekoppelde (internet-)diensten worden u ter beschikking gesteld door NDA
Incasso B.V. gevestigd te Amersfoort (KvK inschrijfnummer 08101205), handelend onder de namen NDA Collect en In kas,
Zo!.
Met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens (privacy) verwijzen wij u naar onze privacy
verklaring. NDA Incasso garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat
betekent dat wij van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van
persoonsgebonden gegevens.
NDA Incasso B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar betrokken
relaties (medewerkers, klanten, betalers en alle andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Verstrekking persoonsgegevens
Door uw persoonsgegevens te vermelden op de website, gaat u ermee akkoord dat NDA Incasso deze gegevens
overeenkomstig deze richtlijn gebruikt. NDA Incasso gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig via onze website
zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens verstrekken om informatie of
diensten aan te vragen of om een nieuwsbrief te ontvangen. Naast het doel waarvoor u uw gegevens heeft gegeven,
gebruikt NDA Incasso uw gegevens om u te informeren over voor u relevante nieuwe producten, diensten of
bijeenkomsten.
NDA Incasso verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij we
hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of op basis van een wettelijke bepaling.
Persoonsgegevens, die u verstrekt, inzake uw dossier worden verwerkt in onze dossier applicaties en blijven bewaard
gedurende de hiervoor geldende termijnen. Persoonsgegevens die u verstrekt om door ons geïnformeerd te worden over
onze dienstverlening en voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, worden niet automatisch verwijderd. Indien u niet
langer prijs stelt op het ontvangen van deze informatie, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door ons een e-mail te sturen
naar info@nda-incasso.nl. In onze nieuwsbrieven is ook een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.
NDA Incasso maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op
basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en geboortedatum.
Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel
voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk
bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de
webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is
een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u
inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd. Uw IP-adres slaan wij niet op.

Uw rechten
U hebt recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens, een verzoek te doen tot correctie van uw persoonsgegevens,
bezwaar te maken tegen verwerking en tenslotte een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens te doen. Meer
informatie vindt u in onze privacyverklaring.

(Social Media) cookies
Gegevens over uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en
communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van NDA Incasso te kunnen
herkennen, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera) op de harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden. Een cookie kan geen virussen verspreiden.
Cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op
deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt
op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval
kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website optimaal werken.
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het
‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media
platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media
platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
Externe links
Deze website kan links naar andere websites bevatten. NDA Incasso is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de
inhoud van deze andere websites en raadt u aan kennis te nemen van de privacy verklaring op deze websites.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van deze dienst. NDA Incasso gebruikt deze dienst om bij
te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt
geanonimiseerd.

