PRIVACY- EN COOKIEBELEID Avant Invest B.V.

INLEIDING
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de websites en diensten Avant Invest B.V. (hierna te
noemen: “Avant Invest ”) en al haar dochterondernemingen (waaronder ABC Business Directories B.V.
en Kompass B.V.). Door gebruik te maken van de websites diensten van Avant Invest en haar
dochterondernemingen geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Avant Invest is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers,
bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.
De informatie die Avant Invest over u verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt dan
ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Avant Invest houdt zich daarbij aan
alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Avant Invest B.V., Paasheuvelweg 40,
1105 BJ Amsterdam Zuidoost.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Avant Invest niet verplicht is. U heeft te
allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van
een aantal Avant Invest-diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van
gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik
te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden
verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING
Avant Invest kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om
gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens
over interesses van u als gebruiker van één of meer van onze websites. Deze gegevens kunnen
bijvoorbeeld bij Avant Invest bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u
interesseren of omdat Avant Invest uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten
van Avant Invest gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer verwerkt
als u producten op een van onze websites bestelt, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de
betaling van de betreffende producten. De servers van Avant Invest leggen voorts automatisch bepaalde
gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze
websites.
Avant Invest kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Daaronder worden
alle dochtermaatschappijen van Avant Invest B.V. begrepen (waaronder ABC Business Directories B.V. en
Kompass Nederland B.V.). Uw gegevens kunnen door Avant Invest worden gecombineerd met gegevens

die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van Avant Invest of
haar groepsmaatschappijen. Dit doet Avant Invest om u beter van dienst te kunnen zijn en de inhoud van
de websites nog beter op uw behoeften af te stemmen. Indien u bezwaar heeft tegen het uitwisselen en
combineren van uw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, kunt u dit bekend maken door een
brief te sturen naar bovenstaand adres.
Avant Invest verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
voor de totstandkoming en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en om u de
overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen
aan uw behoeften en wensen;
om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om
indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
als het gaat om een betaalde dienst, voor de administratieve afhandeling van uw account en facturatie;
om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een promotie actie worden opgezet van een
product waarvan Avant Invest op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw
interesse heeft.
om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische
boodschap toe te sturen (de nieuwsbrief ontvangt u maandelijks alleen na expliciete toestemming van u,
u heeft altijd de mogelijkheid om u voor alle elektronische boodschappen af te melden);
om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te
optimaliseren;
om te voldoen aan de op Avant Invest rustende wet- en regelgeving.
Avant Invest bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde
doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Zoals reeds eerder vermeld kan Avant Invest persoonsgegevens die door haar worden verwerkt,
uitwisselen met haar groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn
verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van producten of diensten van Avant Invest of haar
groepsmaatschappijen.
Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor statistische overzichten, zoals aantal gebruikers,
leeftijdsopbouw, vestigingsplaats et cetera ter informatie voor potentiële adverteerders

In het geval u deze Overeenkomst schendt, kan het onder bepaalde omstandigheden noodzakelijk zijn
uw gegevens beschikbaar te stellen. Indien daartoe een juridische of wettelijke aanleiding is, wordt uw
account afgesloten of de toegang geblokkeerd.

BEVEILIGING
Avant Invest handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat
gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing,
openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte
stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te
melden bij navolgend adres:
Avant Invest B.V., Paasheuvelweg 40, 1105 BJ Amsterdam Zuidoost, ter attentie van: dhr. Rutger Vinke.

DE SERVICE: ANALYTICS
Een aantal dochterondernemingen van Avant Invest bieden een Analytics service aan in combinatie met
het gebruik van hun hoofdproduct, met als doel om de traffic te analyseren welke aanwezig is op het
bedrijfsprofiel van de klant. De verbinding door de service Analytics (hierna de "Service") is een dienst
die door Avant Invest en dochterondernemingen in samenwerking met IntelligenceFocus en Snoobi (de
"Service Providers"), aan adverteerders (de "Adverteerders") wordt geleverd, voor o.a. verwijzing van de
gegevens van bedrijven die het bedrijfsprofiel van de klant bezoeken en om te bepalen hoeveel
bezoekers er zijn We kunnen het verkeer van deze Internet Website voor dat doel controleren.
De gegevens over de bezoekers die via deze Service (IP-adres, en dag en tijdstip van het bezoek op de
site) is alleen gerelateerd aan Bedrijven (geen IP-adres met betrekking tot individuen wordt verwerkt),
het is verzameld door onze Service Providers met de beschikbare gegevens van Internet registers (Naam
van het bedrijf en op de openbare DNS (Domain Name Service) informatie) (de "Data") en vervolgens
aan de afnemers van de Service gecommuniceerd met aanvullende tot Avant Invest beschikbare
gegevens (zoals ontvangen offertes en publiek statistische gegevens).
Deze gegevens worden verwerkt door Avant Invest en de Service Provider (die buiten de Europese Unie
kan zijn gevestigd), met als enig doel de Service en wordt alleen gecommuniceerd met de Adverteerders,
met uitsluiting van enig ander doel. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Avant Invest en
haar Providers en wordt niet aan een andere partij gecommuniceerd.
Adverteerders kunnen gebruik maken van gegevens die u verstrekt of verkregen door de Service voor
marketing redenen, bijvoorbeeld om u te informeren over hun producten of diensten. Zoals hierboven
aangegeven gaat het hierbij alleen om gegevens van bedrijven en nooit van individuen. Zoals bepaald
door de toepasselijke wetgeving, heeft u op elk moment het recht om over het gebruik van uw gegevens
omwille van de marketing bezwaar te maken door contact op te nemen met de betrokken Adverteerder
en door voorlichting van Avant Invest (op het hierboven vermelde adres).

In het kader van de Service, zijn onze adverteerders verplicht in het aangaan van een overeenkomst met
ons, waarin ze zich ertoe verbinden de gegevens vertrouwelijk te behandelen en te gebruiken in
volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met name met persoonlijke gegevens
regelgeving. Echter, Avant Invest heeft geen macht of controle over zijn Adverteerders die nog vrij zijn
om te bepalen hoe deze gegevens gebruikt zullen worden en die moet worden beschouwd als de
verantwoordelijke in de zin van de van toepassing zijnde privacy wetgeving. Avant Invest en haar
Providers treden op als slechts verwerkers voor Adverteerders en kan daarom geen garantie geven voor
de wijze waarop haar adverteerders de gegevens gebruiken en geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden in dat opzicht.
Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord met de hierboven genoemde diensten en principes.

COOKIES
Voor levering van de Analytics service (zoals benoemd in bovenstaand artikel), kunnen Avant Invest en
haar Providers cookies plaatsen op uw computer na bezoeking van haar websites. Cookies zijn bestanden
die webservers plaats op de computer van een internetgebruiker die zijn ontworpen om basisinformatie
(zoals voorkeuren van de bezoekers) op te slaan. Deze kunnen uw computer of uw bestanden niet
schadigen. Dit helpt Avant Invest en haar Providers om het aantal anonieme individuele bezoekers, op de
website van Avant Invest en haar dochterondernemingen beter, in te schatten.
Er zijn twee soorten cookies die gebruikt kunnen worden: sessie en permanent. Sessie cookies bestaan
alleen tijdens online een website bezoeker sessie. Ze verdwijnen van de computer van de bezoeker
wanneer hij / zij de browser-software sluit. Permanente cookies blijven op de computer van de bezoeker
nadat de browser is gesloten. Deze cookies worden ook gebruikt om het gedrag van bezoekers te meten
op de websites bij het openen van adverteerders van bedrijfsprofielen.
U heeft de mogelijkheid om cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren
automatisch cookies, maar u kunt gewoonlijk uw browserinstellingen wijzigen om de cookies van één of
meerdere websites te weigeren. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien
iedere browser anders is, verwijst Avant Invest u naar het "help'' menu van uw browser voor het
instellen van uw cookie-voorkeuren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat sommige
(gebruiksvriendelijke) opties en delen van de website niet beschikbaar zijn als die afhankelijk zijn van
cookies.
WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Avant Invest behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Indien Avant
Invest wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving,
bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 20-6-2012

