
V.S Optiek Privacy Statiemient

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle site bezoeken, transactes en
overeenkomsten met V.S Optek, gevestgd aan:

Kleine Marktstraat 7
9401 JD Assen

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgiegieviens

www.vsoptek.nl
Kleine Marktstraat 7
9401 JD Assen
0592-311710
06-16158443
info@vsoptek.nl

Vincent K. Soplantla is de “Functonaris Gegevensbescherming” van V.S Optek. Hij is te bereiken via:
info@vsoptek.nl

Piersoonsgiegieviens diie wij vierwierkien

V.S Optek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Uitkomsten oogonderzoek
• Oculair verleden + actuele status
• Overige persoonsgegevens die u actef verstrekt bijvoorbeeld door een contactormulier op 

onze website in te vullen, in correspondente en telefonisch Bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heef niet de intente gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online actviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@vsoptek.nl, dan verwijderen wij deze informate.

tel:+31616158443
mailto:info@vsoptiek.nl
mailto:info@vsoptiek.nl


V.S Optiek vierwierkt uw piersoonsgiegieviens voor die volgiendie doielien

• Facturen / ofertes versturen.
• Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren.
• Relatebeheer.
• Product- en dienstontwikkeling
• Het bepalen van strategie en beleid.
• Zo nodig het achterhalen van onrechtmatge gedragingen met betrekking tot V.S Optek,

haar relates en haar medewerkers.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• V.S Optek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wetelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastngaangife.

Gieautomatsieierdie biesluitvorming

V.S Optek neemt niet op basis van geautomatseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van V.S Optek) tussen zit.

Hoie lang wie piersoonsgiegieviens biewarien

V.S Optek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende de wetelijke bewaartermijnen
voor de volgende van persoonsgegevens:

• Personalia: 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
• Adres: 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
• Telefoonnummer: 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
• E-mailadres: 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
• IP-adres: 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.
• Overige persoonsgegevens: 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is

gekomen.

Wiebsitiebiezoiek

Op de website van V.S Optek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van jouw computer en het tjdstp van opvragen en gegevens die jouw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
V.S Optek gebruikt deze informate om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens 
worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Socialie miedia

Wij hebben op onze site koppelingen voor Facebook, Twiter, LinkedIn, Instagram en Google+. De 
code voor deze koppelingen worden aangeleverd door de sociale mediabronnen met aanverwante 
cookie van de desbetrefende partj. Op de websites van de verschillende sociale media kanalen, 
kunt u lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen.



Dielien van piersoonsgiegieviens miet dierdien

V.S Optek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wetelijke verplichtng.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
V.S Optek blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiies, of viergielijkbarie tiechniiekien, diie wij giebruikien

V.S Optek gebruikt alleen technische, functonele cookies en analytsche cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
wij hiermee onze website optmaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informate die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Giegieviens inziien, aanpassien of vierwijdierien

U heef het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heef u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V.S Optek en 
heef u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisate, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correcte, 
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vsoptek.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. V.S Optek wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de natonale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Hoie wij piersoonsgiegieviens bievieiligien

V.S Optek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heef dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vsoptek.nl


