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 Privacy Beleid  

1. Algemeen 
In dit document wordt het Privacy Beleid van Ingage inc. omschreven: Hoe Ingage inc. 
omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van de website www.ingageinc.nl, 
alsmede van opdrachtgevers, leveranciers  en overige geïnteresseerden in de 
dienstverlening van Ingage inc. (verder te noemen contactpersonen).  

Door ondertekening van een opdrachtovereenkomst met Ingage inc. stemt u in met de 
Algemene Voorwaarden en verklaart u zich op de hoogte van en akkoord met het privacy 
beleid van Ingage inc., zoals hieronder beschreven. 

Ingage inc. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in 
overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt 
Ingage inc.  passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen 
onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw 
gegevens. 

2. Identiteit van de onderneming 
Ingage inc. is de eenmanszaak van Myriam Heffels 
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht,  
onder nummer: 69944857 

Contactgegevens 
Bezoek- en postadres: 
Eendagsbloemlaan 5 
3452 BP Vleuten 
telefoon: +31 (0)6 44 304 924 
e-mail: myriam.heffels@ingageinc.nl 
website: www.ingageinc.nl 

3. Wijze van gegevensverzameling 
Ingage inc. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een overeenkomst, een 
contactformulier of per e-mail. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Ingage inc. verwerkt:  

 Voor- en achternaam (c.q. profielnaam op Social Media) 

 Bedrijfsnaam en –activiteiten 

 Adres 

 Telefoonnummer  

 E-mailadres 

 Aard van het contact, bijv. informatievoorkeuren of reden van contact 

 Bankrekeningnummer 

 Geboortedatum 
 

Alle verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de wettelijke administratie en het 

uitvoeren van bedrijfsactiviteiten van Ingage inc. en worden niet aan derden verstrekt. 

Ingage inc. verzamelt gegevens via de volgende kanalen: 

http://www.ingageinc.nl/
mailto:myriam.heffels@ingageinc.nl
http://www.ingageinc.nl/
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 Website www.ingageinc.nl en daarop geplaatste blogs en het contactformulier. Deze 
website draait op Wordpress. De site wordt gehost door Antagonist B.V. In de 
algemene voorwaarden van Antagonist B.V. is een verwerkersovereenkomst 
opgenomen. 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, dan worden uw 
gegevens bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-
mail te beantwoorden of af te handelen.  

Eventuele cookies – een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone -  verzameld via 
www.ingageinc.nl zijn alleen noodzakelijk voor de technische werking van de website 
en uw gebruikersgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ingage inc. kan hiermee de 
website optimaliseren.  Wanneer je reageert op een blogpost, slaat Wordpress 
automatisch je (gravatar) naam, IP adres, reactie en e-mailadres op.  

 Via e-mail naar een adres eindigend op @ingageinc.nl 

 Via (AVG/GDPR Compliant) social media kanalen zoals LinkedIn (Microsoft), 
Facebook, Instagram en Youtube kun je Ingage inc. volgen. Het reageren op 
blogposts of social media posts gebeurt met bewuste intentie aan Ingage inc. 
gekoppelde gegevens te verstrekken voor toekomstig contact.  

 Via Google en Google Analytics verzamelt Ingage inc. anonieme statistische 
gegevens over het websitebezoek. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt 
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 
verwijderen. Voor zover Cookies nodig zijn voor de werking van embedded 
(ingesloten) YouTube films en Google Maps, ziet u een Cookie melding verschijnen 
op de site. Indien u geen akkoord geeft, dan wordt deze inhoud van de site niet 
weergegeven. De rest van de informatie en functionaliteit blijft dan wel voor u 
beschikbaar. 

Ingage inc.gebruikt verder de volgende computerprogramma's of -systemen:  

 Een Microsoft Excel bestand met daarin de verstrekte persoonsgegevens ten 
behoeve van relatie- en leveringsdoeleinden. Deze gegevens worden standaard 
zeven jaar bewaard voor intern gebruik. Het bestand bevindt zich op een interne, 
beveiligde, netwerkdrive van Ingage inc. 

 Een account op e-boekhouden.nl met daarin gegevens van leveranciers en 
opdrachtgevers ten behoeve van de financiële administratie. 

3. Doel van gegevensverzameling 
Ingage inc. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

Informatieverstrekking m.b.t. opdrachten en diensten 
Als u het contactformulier op de website invult, of Ingage inc. een e-mail stuurt, dan worden 
uw gegevens bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail 
te beantwoorden of af te handelen. Indien u dit heeft aangegeven, nemen wij u op in ons 
bestand voor toekomstige mailings. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen 
van dergelijke informatie.  

Wanneer wij op basis van een overeenkomst met u of uw organisatie samenwerken, 
bewaart Ingage inc. alleen en zorgvuldig die gegevens die uw aan ons verstrekt en die nodig 
zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren. 

Nieuwsbrief en vrijblijvende contactmomenten 
Ingage inc. heeft de intentie om één tot twee keer per maand  een nieuwsbrief te versturen, 

http://www.ingageinc.nl/
https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf
https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf
http://www.ingageinc.nl/
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danwel via email of social media geïnteresseerden te informeren over bedrijfsactiviteiten en 
om vrijblijvend kennis over te dragen.  

Uw  e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van 
abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, conform regelgeving, een link waarmee u zich kunt 
afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Ingage inc. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Wel is 
het voor contactpersonen zelf mogelijk om interessegebieden voor het ontvangen van 
informatie aan te geven. Deze interessegebieden zijn te allen tijde te wijzigen of verwijderen 
op verzoek van contactpersonen. 

4. Gegevens delen, opslag, inzage, rectificatie of wissen 
Ingage inc. deelt de opgeslagen gegevens niet met derden. Verstrekte gegevens dienen 
alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Ingage inc.. 

Gegevens van opdrachtgevers en leveranciers blijven bewaard tot maximaal 7 jaar nadat 
een opdrachtgever voor het laatst een dienst of product heeft afgenomen of een leverancier 
een product of dienst heeft geleverd. 

Wilt u weten welke gegevens Ingage inc. van u heeft opgeslagen, of wilt u gegevens 
aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met  Ingage inc. via info@ingageinc.nl. 
De aanpassing of verwijdering zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, worden 
uitgevoerd. 

Ingage inc. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers van onze website 
of social media kanalen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van 
ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat Ingage inc. zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via info@ingageinc.nl om de informatie te laten verwijderen.  

5. Beveiliging gegevens 
Ingage inc. 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 heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, neem dan direct contact 
met ons op via info@ingageinc.nl. 

6. Bezwaar en beroep 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door Ingage inc.. Ook als u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw 
gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een 
bericht naar info@ingageinc.nl.  

Heeft u een klacht over de manier waarop Ingage inc. met uw gegevens omgaat dan heeft u 
de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze Algemene 
Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat Ingage inc. uw persoonsgegevens en 
eventuele bedrijfsinformatie nodig heeft om de opdracht of overige dienstverlening uit te 
voeren en. Bent u niet akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens dan dient u 
dit voordat de overeenkomst wordt gesloten kenbaar te maken. 

 

Laatste wijziging: 1 juni 2018 
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