
Privacy Statement Exelerating B.V. 
 

Exelerating B.V. (hierna: Exelerating) respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze 

website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden 

behandeld. De handelswijze van Exelerating is in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Hieronder omschrijven we hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens 

als uw gebruikmaakt van onze diensten.  

 

1. Toepassing  

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Exelerating. U dient zich ervan 

bewust te zijn dat Exelerating niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via 

een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het benaderen van websites van derden 

telkens het privacy statement van deze websites te raadplegen.  

 

2. Doeleinden en wettelijke basis voor de gegevensverwerking 

Persoonsgegevens worden door Exelerating verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van 

overeenkomsten met Exelerating. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting 

van een overeenkomst maatregelen te nemen. Exelerating gebruikt de persoonsgegevens voor de 

bedrijfsvoering en om u te voorzien van de producten die wij aanbieden.  

 

Via de website van Exelerating kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Door het invullen van uw 

emailadres geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw emailadres zodat u onze nieuwsbrief 

ontvangt. Wij verzamelen slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 

onze bedrijfsvoering. Wanneer u onze nieuwsbrief wilt ontvangen hoeft u daarom ook slechts uw 

emailadres  aan ons te verstrekken.    

 

3. Beveiligingsniveau  

Exelerating neemt strenge beveiligingsmaatregelen om de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens 

met behulp van technische en organisatorische  veiligheidsmaatregelen te beschermen en om het 

risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te 

maken. Hierbij valt te denken aan firewalls en fysieke- en administratieve toegangscontroles tot aan 

de data en servers. Daarnaast heeft Exelerating een privacybeleid voor de interne organisatie waarin 

de procedures omtrent de verwerking van persoonsgegevens staan beschreven, waar onze 

medewerkers aan zijn gebonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4. Bewaartermijn  

Exelerating bewaart uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 

de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is 

toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens.  

 

5. Doorgifte aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan Exelerating persoonsgegevens uitwisselen met derden. 

Exelerating kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals 



de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden 

persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de 

voornoemde doeleinden.   

 

6. Rechten van de betrokkene  

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien 

dan wel op te vragen. U kunt van dit recht gebruikmaken door een schriftelijk verzoek in te dienen (per 

email via het onderstaande adres). Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden 

bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren of te laten 

verwijderen.  

 

7. Contactgegevens  

Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement of over de verwerking van uw persoonsgegevens 

door Exelerating, dan kunt u contact opnemen met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

 

Exelerating B.V.   +31 6 54282340 

Strawinskylaan 203  info@exelerating.nl  

1077XX Amsterdam   www.exeleratingonline.nl 

 

8. Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de 

bedrijfsvoering van Exelerating. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te 

raadplegen. 
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