Privacy Statement
Solutions for Financials B.V. (hierna “SFF”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om onze online dienst te kunnen uitvoeren. SFF zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen.
SFF gebruikt de verzamelde gegevens als volgt:



Wanneer u zich aanmeldt registeren wij de ingevulde gegevens in onze beveiligde database. Deze
gegevens gebruiken wij om, indien nodig, u te factureren voor het gebruik van Rekeningversturen.nl.



Alle gegevens die u invoert en gebruikt binnen uw Rekeningversturen.nl account zijn alleen beschikbaar
voor u. Rekeningversturen.nl zal nooit deze gegevens kopiëren, aanpassen, verwijderen of verkopen
aan derden tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door de klant.



Wij gebruiken uw e-mailadres om u te ondersteunen in het facturatie proces en de opvolging daarvan.
Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dit aangeven via support@rekeningversturen.nl of door
simpelweg te stoppen met het gebruik van de site.

SFF verkoopt uw gegevens niet
SFF zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe
gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
SSF behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht
van (een deel van) Rekeningversturen.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere
onderneming. SFF zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u
hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op Rekeningversturen.nl.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. SFF gebruikt
cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over
het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Om
het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt
verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te
identificeren.
U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van
Rekeningversturen.nl wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
SFF kan haar Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn onderaan deze pagina.
Indien u nog vragen mocht hebben kan dit via support@rekeningversturen.nl.
Laatste versie: mei 2013.

