
Privacybeleid 

Zoals wij al aangaven in de gebruikersvoorwaarden van deze website hechten wij erg veel waarde 

aan uw privacy. Wij hebben dit privacybeleid opgezet om te voldoen aan de richtlijnen die zijn 

opgezet in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Wij vinden het belangrijk om uw 

privacy te beschermen en leggen uit welke data wij verzamelen, waarom we dit doen, wie inzage 

heeft in uw gegevens en wat u kunt doen als u deze wilt aanpassen, inzien of verwijderen. Wanneer 

u gebruikt maakt van deze website, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verzamelen.  

Dit privacybeleid is op toepassing op: https://www.chiron-mediators.nl, hierna website.  

Om op een goede manier gebruik te maken van deze website dient u ook ons cookie-beleid te lezen. 

Hier gaan wij dieper in op het soort cookies dat wij verzamelen, de duur van de cookies en hoe u 

deze zelf kan beheren. Het cookie-beleid is onderdeel van het privacybeleid.  

Uitsluitingen 

Het privacybeleid dat we op deze website hanteren geldt niet voor eventuele hyperlinks of 

verwijzingen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid dat een externe 

partij (lees: andere website) hanteert.  

Welke gegevens verzamelen wij? 

Wij verzamelen uw gegevens aan de hand van cookies. In ons cookie-beleid kunt u zien welke cookies 

wij verzamelen en op wat voor manier wij dit doen. De gegevens die wij verzamelen registreren 

welke pagina’s u bezoekt op de website, uit welk land en plaats u komt, op welke pagina u 

binnenkomt en welk zoekwoord u gebruikt heeft om op de desbetreffende pagina binnen te komen.  

Wanneer u op onze website gebruik maakt van het offerteformulier wordt er naar een aantal 

persoonlijke gegevens gevraagd. Nadat u op verzenden hebt geklikt (en dus akkoord bent gegaan 

met de voorwaarden van onze website) sturen wij uw IP-adres, tezamen met uw persoonlijke 

gegevens naar de affiliatepartij met wie wij een contract hebben. Op sommige websites gebruiken 

wij een eigen contactformulier en verzamelen wij bovenstaande informatie. Wanneer wij een iframe 

gebruiken (een website in een website) van een affiliatepartij waaraan wij gelieerd zijn, geldt het 

privacybeleid van deze partij. In de gebruikersvoorwaarden kunt u meer informatie hierover vinden.  

De onderstaande gegevens zijn cruciaal voor het verzenden naar de affiliatepartij waar wij gelieerd 

zijn: 

 Persoonsgegevens: 

o Naam, voornaam, bedrijfsnaam 

o Volledig (bedrijfs)adres 

o Telefoonnummer 

o Emailadres 

 Informatie relevant voor de offerteaanvraag: 

o Omschrijving 

 

Vult u een offerteformulier niet volledig in dan kunnen wij de aanvraag niet doorsturen en ontvangt 

u geen offertes van firma’s uit uw regio.  



Wat doen wij met uw gegevens? 

Nadat u dit privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden heeft geaccepteerd worden uw gegevens 

geregistreerd in een database. Wij verzamelen uiteraard alleen de gegevens die nodig zijn om de 

offerteaanvraag goed door te kunnen zetten. Het doel van de offerteaanvraag is dat u deze zo 

volledig mogelijk invult zodat de affiliatepartij waaraan wij gelieerd zijn deze kan doorzetten naar het 

netwerk van bedrijven. Deze bedrijven zullen aan de hand van uw informatie een offerte op maat 

maken en naar u versturen. De rol die onze website hierin speelt is bemiddelaar. Wij verzamelen dus 

enkel de gegevens tot (en met) het versturen van de offerteaanvraag. Nadat u de offerteaanvraag 

heeft verzonden zullen er geen verdere gegevens verzameld worden.  

Wie heeft inzage in uw gegevens? 

Laten we voorop stellen dat wij uiterst strikt en vertrouwelijk met uw gegevens om wordt gegaan. 

Wij hebben alle nodige stappen genomen om uw gegevens te beveiligen en uw informatie wordt niet 

verkocht aan derde partijen die geen relatie hebben met tot onze dienstverlening. Wij hebben 1 

persoon aangesteld die verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze website. Deze persoon 

gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor intern gebruik en in het geval van een offerteaanvraag 

worden deze alleen verstuurd naar affiliatepartijen met wie wij een samenwerkingsverband hebben. 

Wij hebben een contract afgesloten dat deze gegevens uitsluitend voor de offerteaanvraag gebruikt 

mogen worden.  

Uw rechten 

U heeft te allen tijde recht om de door ons verzamelde gegevens van u in te zien, aan te passen of te 

verwijderen. Als u helemaal niet wilt dat uw gegevens door ons verzameld worden kan u dit ook 

aangeven.  

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Mail ons op info@chiron-

mediators.nl en geef aan of het gaat om een verzoek tot verwijderen, inzage of een aanpassing. Wij 

vragen u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen zodat wij weten dat deze aanvraag 

door u is gedaan. Om uw privacy te beschermen vragen wij of u de pasfoto en het 

burgerservicenummer zwart wilt maken. Wij zullen dan binnen 4 weken reageren op uw verzoek.  

Wij proberen u via het privacybeleid om deze website u zo volledig mogelijk te informeren over de 

verwerking van de verzamelde data. Hebt u vragen of opmerking met betrekking tot het 

privacybeleid? Mail ons op info@chiron-mediators.nl.  

Gegevensbescherming 

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Zo gebruiken wij een 

beveiligde SSL-script op onze website. Ook gebruiken wij bepaalde plugins om u een veiligere 

surfervaring te geven. Wij kunnen u echter nooit de garantie geven dat uw gegevens 100% veilig zijn 

opgeslagen.  

Update 

mailto:info@chiron-mediators.nl


Wij raden u aan om regelmatig het privacybeleid te controleren om te kijken of er wijzigingen 

hebben plaatsgevonden. www.chiron-mediators.nl is gerechtigd om op ieder moment het 

privacybeleid te wijzigen. Na de laatste wijziging passen wij de datum aan.  

Laatst gewijzigd op: 22-5-2018 

 


