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Privacyverklaring 
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt 

REDview BI kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de 
diensten van REDview BI, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier 
op de website aan REDview BI verstrekt. REDview BI kan de volgende persoonsgegevens 
verwerken: 

 Uw voor- en achternaam 
 Uw adresgegevens 
 Uw telefoonnummer 
 Uw e-mailadres 
 Uw IP-adres 

2. Waarom REDview BI gegevens nodig heeft 

REDview BI verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan 
REDview BI uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 
gesloten overeenkomst van opdracht. 

3. Hoe lang REDview BI gegevens bewaart 

REDview BI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

4. Delen met anderen 

REDview BI verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

5. In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van REDview BI worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder 
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de 
website. REDview BI gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden 
verstrekt. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij een dienst die 
bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt 
hierbij niet opgenomen. 
 

6. Cookies en privacy 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt 
opgeslagen in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet. Er zijn verschillende 
soorten cookies waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom 
wij dat doen. 
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 Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het 
eerste bezoek aan onze website. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor 
kunt kiezen om uw browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt 
voordat er cookies geplaatst worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst 
worden. Wees u er wel van bewust dat dit gevolgen kan hebben voor de functies en 
het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet een optimale 
gebruikerservaring garanderen. 

 Functionele cookies zorgen ervoor dat de website REDviewbi.nl goed functioneert. Er 
hoeft hiervoor geen toestemming gegeven te worden. 

 Analytische cookies zorgen ervoor dat REDviewbi.nl kan meten wat onze bezoekers 
op de website doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor 
in staat onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor 
Google Analytics als derde partij. 

 Remarketing- en advertentiecookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze 
website, advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis 
van eerder zoekgedrag. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser. 

 Interessecookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie 
die zo relevant mogelijk is voor onze bezoekers. 

 Social-mediacookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen 
via uw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun 
privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen. 

 
REDview BI kan cookies verstrekken voor deze doeleinden: 

 Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de 
website en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren. 

 Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt. 
 

7. Google Analytics 

REDviewbi.nl maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en 
tracking cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van 
de website, zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste 
informatie. Tevens beogen wij hiermee te kunnen analyseren hoe effectief onze Google Ads 
advertenties zijn. 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

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 info@redviewbi.nl. REDview BI zal 
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

9. Beveiligen 

REDview BI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van REDview BI maakt gebruik van een 
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen. 
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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 REDview BI 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met REDview BI op via info@redviewbi.nl  
 
REDviewbi.nl is een website van REDview BI. 
 
REDview BI is als volgt te bereiken: 
Vestigingsadres: Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda 
Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 76803821 
Telefoon: 076-2019260 
E-mailadres: info@redviewbi.nl 
 
 
 


