
Privacy Verklaring Nielen Computer Service  
 
Uw privacy  
Nielen Computer Service respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vragen niet meer 
informatie dan noodzakelijk. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is 
met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 
Ons privacybeleid met betrekking tot uw persoonsgegevens is ook van toepassing bij computerondersteuning, 
webdesign, telefonisch consult, sitebezoeken, transacties en  overeenkomsten die u met ons bedrijf heeft. 
 
Doeleinden van gebruik 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor relatiebeheer en voor de uitvoering van overeenkomsten, 
transacties en diensten.  
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: NAW-gegevens,  
e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. 
 
Google Analytics 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 
("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) 
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie 
over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website 
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te 
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen 
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.. 
Wij hebben hier geen invloed op. 
 
Google ReCAPTCHA 
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden 
via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te 
voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij 
worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten 
werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt 
hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen 
aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig 
doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze 
website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA 
doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn 
Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid 
vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je 
ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven 
beschreven. 
 
Uw persoonsgegevens zijn veilig 
Nielen Computer Service maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van 
de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang 
kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege 
het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd 
voor 100% garanderen. 
Onze website is sterk beveiligd met het zogenaamde SSL protocol, te herkennen aan het groene “slotje” dat te 
vinden is voor onze URL  naam https://www.nielencs.nl, hierboven in het URL veld. 
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden mits de wet dat vereist. 
 
Cookies 
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een 
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden 
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer 



u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de 
cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die 
eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar 
ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie. 
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies 
automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat 
cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, 
kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of 
andere sites die u bezoekt. 
Op onze website vindt u het Cookiebeleid. 
 
Links naar andere websites 
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn  niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze 
websites. 
 
Betalingen 
Betalingen kunnen worden afgehandeld door onze betalingspartner iZettle. Dit bedrijf is gespecialiseerd in mobiele 
betaaloplossingen en stelt ons in staat u een veilige betalingsomgeving aan te bieden. Meer informatie over iZettle 
vindt u op www.izettle.com/nl.  
 
Inzage 
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het 
door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te 
laten verwijderen. Onze contactgegevens vind u hier: https://nielencs.nl/contact. 
 
Wijzigingen in deze privacy verklaring 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze 
website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van 
eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op 
grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Heeft u vragen over onze privacy verklaring dan kunt zich tot ons wenden. 
 
U vind deze privacyverklaring op https://nielencs.nl. 
 
 
De Steeg, 8 maart (2020.3) 
 
 


