HTM en uw persoonlijke gegevens
HTM gaat altijd zorgvuldig en veilig met uw persoonlijke gegevens om. Wij verwerken gegevens die u op
onze website invult .
In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.
Voorop staat dat HTM zich in alle gevallen houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Hoe verwerkt HTM uw gegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens dient meerdere –hierna genoemde– doelen. Uw persoonsgegevens
worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt.
•
•
•

Aanvraag foto- en filmverzoeken
Aanvraag sponsorverzoeken
Aanmelding voor HTM Nieuwsbrief.

HTM verwerkt uw persoonsgegevens op deze site volgens de in de AVG genoemde grondslag
“Toestemming”.
Hoe lang bewaart HTM uw gegevens?
HTM past verschillende bewaartermijnen toe, welke altijd in overeenstemming zijn met de AVG.
Uw aanvraagformulier wordt verwijderd zodra het verzoek in behandeling is genomen.
Uw aanmelding voor de nieuwsbrief wordt opgenomen in het register voor het verzenden van de
nieuwsbrief. U kunt zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief op de webpagina Nieuwsbrief
(https://www.overhtm.nl/nl/nieuws-en-media/nieuwsbrief/) of door te klikken op de link uitschrijven in de
ontvangen nieuwsbrief.
Uw gegevens zijn beveiligd
HTM heeft maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of
onrechtmatige verwerking. Die maatregelen variëren van fysieke maatregelen als een inbraakalarm en
toegangscontrole tot diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Willekeurige HTMmedewerkers of derden hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens.
Geen verstrekking van uw gegevens aan derden
HTM geeft uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.
Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die HTM van u verwerkt. U kunt HTM verzoeken een
schriftelijk overzicht te verstrekken van de persoonsgegevens die bij HTM bekend zijn.
Stuur een e-mail met het verzoek, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs (streep hierop uw BSNnummer en pasfoto door) naar: gegevensbescherming@htm.nl onder vermelding van Nieuwsbrief HTM.
U krijgt dan binnen een redelijke termijn een reactie van ons. Naar dit e-mailadres kunt u ook andere
vragen over privacy sturen.
Zijn uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig? Dan kunt u HTM vragen om uw persoonsgegevens,
die u zelf heeft ingevuld om de HTM nieuwsbrief te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek
kunt u sturen naar: gegevensbescherming@htm.nl
Wanneer u van mening bent dat HTM niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of
klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
HTM behoudt zich het recht voor om indien nodig deze tekst te wijzigen. De wijzigingen zullen altijd in
overeenstemming zijn met de AVG.

Privacy website
Klikgedrag
Op onze website worden algemene statistiekgegevens bijgehouden over het gebruik van onze website,
zoals de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is om te zien hoeveel bezoekers de HTM-website
bekijken, hoeveel tijd zij op de website doorbrengen, welke pagina’s het meeste worden bezocht, welke
informatie het meeste wordt gedownload etc. Op deze manier kunnen wij de inrichting van de website
optimaliseren zodat wij onze dienstverlening via de website verder kunnen verbeteren, bijvoorbeeld om
onze klanten meer gerichte informatie te geven. Voor de duidelijkheid: het betreft hier dus algemene
gegevens die worden vastgelegd. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers verzameld. Via
internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht voor
heeft gegeven of mee hebt ingestemd, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie.
Technische beveiliging
Om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik,
maakt HTM gebruik van beveiligingstechnologie. De beveiliging voldoet aan de eisen die de AVG aan ons
stelt.
Privacybeleid van derden
Op onze websites treft u links aan naar websites van andere organisaties. HTM draagt geen
verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

