
Privacy Statement Cm2 support 

Cm2 support 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 u enkel op uw eigen verzoek te voorzien van informatie.  Wij 
gebruiken dus geen cookies voor advertentie doeleinden of (remarketing) campagnes. Cm2 
support zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.  

Cm2 support kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken: 

• Bedrijfsnaam + NAW gegevens 

• Voor- en achternaam van contactpersoon 

• Emailadres 

• Telefoonnummer  
 
Cm2 support kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om: 

• Uw vraag te verwerken mbt onze dienstverlening, offerteaanvraag of andere 
meldingen 

• Aan klanten of leveranciers facturen te versturen 

• Aan administratieve verplichtingen te voldoen 

• U te informeren mbt resultaten van de opdracht  
 
Cookies en privacy: 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt 
opgeslagen in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet. Cm2 support maakt 
geen gebruik van remarketing of andere tracking cookies waarvoor expliciet toestemming 
gevraagd moet worden.  
 
Google Analytics:  
Cm2 support maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische / functionele 
cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van 
bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, 
zodat wij elke bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie.  

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd 
worden en gegevens over een beveiligde SSL-verbinding gestuurd worden. 

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het 
privacy beleid van Google voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan: 
www.google.com/privacypolicy.html 
  
Veiligheid: 
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Cm2 support zal 
uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaards om de 
aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel 
tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens 
tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of 

http://www.google.com/privacypolicy.html


vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw 
persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.  
 
Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering: 
U heeft het recht om alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo 
nodig te corrigeren. Ook heeft u het recht niet langer door ons te worden benaderd met 
informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heeft u het recht om de door u 
gegeven toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken 
en/of uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Eén en ander voor zover een dergelijk 
verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend redelijk belang 
van ons. 
 
Klachtrecht: 
Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Cm2 support dan 
heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Bewaartermijn: 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld, zoals wettelijke termijnen waaraan wij moeten 
voldoen. 
 
Updates voor dit beleid:  
Cm2 support kan dit privacy beleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te 
plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.  
 
Contact: 
Als u contact wilt opnemen met Cm2 support over een aspect van ons privacy beleid, 
gebruikt u dit email adres: info@cm2support of belt u met Coco Morena Moll – 06-
23808950  
 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:hardyskeuze@gmail.com

