Deze privacy-policy is van toepassing voor Acquiro en LinkedIn4Biz.
Uw privacy is van groot belang voor Acquiro en haar zusterbedrijf LinkedIn4Biz. Graag informeren wij u dan ook
via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van informatie
over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende
voorwaarden.
Verwerker: Acquiro en LinkedIn4Biz
Acquiro geeft presentaties en trainingen over sales-gerelateerde onderwerpen in het bijzonder over acquisitie.
Acquiro is gevestigd op Ansbalduslaan 62, 5581 CX Waalre.
LinkedIn4Biz geeft presentaties en trainingen over sales-gerelateerde onderwerpen in het bijzonder over
Linkedin. LinkedIn4Biz is gevestigd op hetzelfde adres als Acquiro.
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door Acquiro en/of
LinkedIn4Biz als Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Wat verzamelen wij? U kunt anoniem onze websites bezoeken en op die manier meer over Acquiro en/of
LinkedIn4Biz te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze websites,
zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc. Met deze gegevens kunnen wij u niet
identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw
identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw access-provider of uw
bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt,
bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, het aanvragen van een PDF-document of voor de
ontvangst van nadere informatie.
Hoe gebruiken wij het? Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens
verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen met tips en adviezen, ons boek in
PDF-vorm of vervolgtips, uw vragen te beantwoorden dan wel u telefonisch of via email te benaderen voor direct
marketing doeleinden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief of tips niet langer te willen ontvangen, wordt uw
e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle
redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met
uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat
voor doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.
Google Analytics. Acquiro en LinkedIn4Biz maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Acquiro en
LinkedIn4Biz te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde
informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Acquiro en LinkedIn4Biz bij te houden hoe u de
website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten op te stellen voor Acquiro en LinkedIn4Biz 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. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de
privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische
Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo in te
stellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het inen uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Mailchimp. Acquiro en LinkedIn4Biz maken gebruik van Mailchimp, een emailmarketing service die aangeboden
wordt door The Rocket Science Group LLC uit de Verenigde Staten. Persoonsgegevens die u invoert om de
nieuwsbrief en/of tips en/of het boek in PDF-vorm te ontvangen, worden overgebracht naar en door Mailchimp
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp gebruikt deze informatie om u diensten aan te bieden
met betrekking tot emailmarketing alsmede voor intern gebruik. Mailchimp mag deze informatie aan derden

verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailchimp
verwerken. Mailchimp en al haar dochterondernemingen houden zich aan de privacybeginselen van en zijn
aangesloten bij Privacy Shield van de Amerikaanse overheiden en de Europese Commissie.
Hyperlinks. Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden,
waaronder ook websites van een aantal cliënten van Acquiro en LinkedIn4Biz. Graag maken wij u er op attent dat
indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Acquiro en
LinkedIn4Biz, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar
openbaar maakt.
Beveiliging. Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan Acquiro en LinkedIn4Biz puur
vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij beperkte maatregelen ter beveiliging.
Toegang tot de gegevens op de Mailchimp server en Google Analytics zijn beveiligd middels een inlognaam en
wachtwoord. De lokaal opgeslagen persoonsgegevens op de computersystemen van Acquiro/LinkedIn4Biz zijn
beveiligd middels een wachtwoord.
Bewaartermijn. De persoonsgegevens op het lokale computersysteem van Acquiro/LinkedIn4Biz worden
bewaard tot het moment dat ze niet meer nodig zijn voor bovenstaande doeleinden tot een maximum van 10 jaar
na verstrekking. De persoonsgegevens opgeslagen op de systemen van Google en Mailchimp hanteren hun
eigen bewaartermijnen conform de richtlijnen waaraan zij gehouden zijn.
Wijzigingen. Acquiro en LinkedIn4Biz behouden zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze
aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken
van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.
Vragen en updates. Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons
verstrekte persoonsgegevens (kosteloos) wenst in te zien, te verwijderen of aan te passen, kunt u contact met
ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen indien dit via de reguliere afmeldmethoden niet mogelijk of
gelukt is.

Waalre, Laatste update: 13-10-2017

