Privacy statement
Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens, tenzij u deze zelf, bewust, aan ons hebt
verstrekt. Als u een van onze eBooks wilt lezen, kunt u onder de hieronder vermelde voorwaarden
kiezen tussen een gratis te downloaden exemplaar en een hard copy tegen betaling.
Gratis te downloaden
Het gratis te downloaden eBook verkrijgt u door uw gegevens achter te laten zodat wij u een e-mail
kunnen sturen met de link naar het eBook. Uw e-mailadres wordt dus in de eerste plaats voor dit doel
gebruikt. Uw gegevens worden ook door ons opgeslagen om inzicht te hebben in het soort bedrijven
dat onze eBooks downloadt, om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor feedback over
onze eBooks, en u op de hoogte te kunnen brengen van het verschijnen van nieuwe delen in de serie
IE in Bedrijf en overige relevante informatie. Wees niet bevreesd: we zullen zeer terughoudend
gebruik maken van deze gegevens. U kunt zich bovendien altijd afmelden voor de berichten die wij
versturen.
Hard copy
Als u kiest voor het boek in hard copy worden door ons geen gegevens vastgelegd. Als u kiest voor
deze vorm kunt u het boek tegen betaling bestellen bij (onder meer) Bol.com.
Recht op inzage/correctie/verwijdering
U heeft altijd het recht om ons om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. We
zullen u tijdig laten weten of, en op welke wijze we aan uw verzoek voldoen.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics. Bijvoorbeeld om te zien hoe bezoekers onze site gebruiken en hoe ze
op onze site terecht zijn gekomen. Daarmee kunnen wij het gebruik van onze site verder
optimaliseren. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. De verkregen
gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele personen.
Contact
Neemt u contact met ons op indien u vragen heeft, of als u graag inzage wilt hebben in de door ons
opgeslagen gegevens of als u deze wilt laten corrigeren of verwijderen.

Marjolein Driessen
Legaltree
Rapenburg 83
2311 GK Leiden
T: 088 0402150
E: m.driessen@legaltree.nl
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