Privacy Statement
Gebruik van onze diensten
Om jou van dienst te kunnen zullen we je vragen om je persoonsgegevens te verstrekken.
Met deze gegevens kunnen we vervolgens diensten voor jou uitvoeren. De gegevens
worden met passende beveiligingsmaatregelen opgeslagen.
Veel zelfstandige ondernemers gebruiken de privé woning ook (deels) als bedrijfsvestiging.
In dat geval zijn de adresgegevens van je bedrijf ook persoonsgegevens.
Om Desktoday te kunnen gebruiken word je tijdens het registratieproces gevraagd om
diverse persoonsgegevens op te geven zoals:
● Voornaam
● Achternaam
● E-mail adres
Na registratie wordt je gevraagd om je profiel te vullen. De gegevens op je profiel worden
openbaar gedeeld, zodat je de Desktoday diensten kan gaan gebruiken.
Het betreft in ieder geval de volgende gegevens:
● Voornaam
● Achternaam
● E-mail adres
● de website van je bedrijf (mogelijk bevat deze persoonsgegevens)
● Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
● Je geboortedatum
● Foto’s van je thuiswerkplek
● Je beroep en specialismen
● Extra informatie over jezelf
● Werkplek eigenschappen
● Factuurgegevens
Daarnaast kan je optioneel bijzondere persoonsgegevens registreren zoals bijvoorbeeld:
● Foto’s van jezelf en andere objecten/gegevens die (direct/indirect) herleidbaar zijn
naar jou als persoon
● Je geslacht
Communicatie
Op het moment dat je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat die
berichten worden opgeslagen. Soms wordt er gevraagd naar jouw persoonlijke gegevens die
voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken
en je verzoeken te beantwoorden.
Daarnaast kan je via Desktoday communiceren met andere gebruikers, deze communicatie
kunnen diverse persoonsgegevens bevatten.

Doeleinden
Desktoday zal geen informatie verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan de

doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement. Wij zullen je van te voren
toestemming vragen mocht dit wijzigen.

Derden
Wij zullen geen informatie delen met derden, met uitzondering van applicaties welke we
gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden
ten behoeve van het doel van de betreffende software en zullen niet verder verspreid
worden.
Website derden
Deze verklaring is niet van toepassing op derden die door middel van links (URL’s) met deze
website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan om deze
privacyverklaring van Desktoday te lezen alvorens je van onze diensten gebruikt maakt.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van deze website en de huidige
mogelijke diensten die vanuit Desktoday kunnen worden aangeboden. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen zorgen voor wijzigingen in dit
privacy statement.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
De informatie die je deelt via je profiel op Desktoday kan je op ieder moment verwijderen of
wijzigen. Indien je wenst dat we je gegevens wijzigen of als je wilt dat we informatie over jou
verwijderen, dan kan je contact met ons opnemen via privacy@desktoday.com.
Cookies
We verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze
klanten, zodat we de Desktoday diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt
gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw apparaat worden geplaatst) om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar andere beveiligde servers. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe je de
website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Indien gewenst kan
je de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies
en diensten, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in je browser.

