
Privacy statement Algemeen 

ISOKAM is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonlijke informatie van onze (ex-) klanten en 

relaties wordt gewaarborgd. Uw persoonlijke informatie wordt met grote zorgvuldigheid behandeld en 

bewaard. ISOKAM houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens en zal uw persoonlijke informatie niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit 

bij de wet is vereist of door de justitiÃ«l autoriteiten wordt verlangd. 

  

Uw persoonlijke gegevens 

ISOKAM legt gegevens vast om de activiteiten van de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Deze 

gegevens worden gebruikt voor het toesturen van aangevraagde informatie, om onze dienstverlening te 

optimaliseren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten. Deze gegevens 

worden niet buiten de EU doorgegeven. De gegevens worden bewaart tot u een bezwaar tekent tegen 

deze bewaring. ISOKAM houdt hierbij rekening met uw voorkeuren. Indien u geen informatie wilt 

ontvangen, kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. Uw gegevens 

worden beveiligd en ISOKAM zal de gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden. Onze 

werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht zorgvuldig om te gaan met uw 

gegevens en nemen de vertrouwelijkheid daarvan in acht. 

  

Website 

Door middel van Google-Analytics registreert de website van ISOKAM algemene, niet-identificerende 

bezoekgegevens. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij deze gegevens 

gebruiken om specifieke informatie op onze website te zetten. Hierdoor kunnen wij onze 

dienstverlening en het gebruiksgemak verder optimaliseren. 

  

Links naar andere websites 

Op de website van ISOKAM.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze 

websites zorgvuldig zijn geselecteerd, kan ISOKAM geen verantwoordelijkheid dragen voor de 

inhoud en gebruik van persoonlijke gegevens van deze website. Lees hiervoor het privacy statement, 

indien aanwezig, van de website die u bezoekt. 

  

Cookies 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Om cookies te weigeren of om 

aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden kunt u uw browser opnieuw instellen. Het is echter 

mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn 

uitgeschakeld in uw browser. 

  

Wijzigingen 

ISOKAM behoudt zich het recht voor om het privacy statement zonder nadere kennisgeving te 

wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. Dit 

Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in September Â’19. 

  

Contact 

We controleren regelmatig of we aan dit Privacy statement voldoen. Als u vragen heeft over dit 

Privacy statement, kunt u contact met ons opnemen: ISOKAM, 8263 AJ Kampen 085-0651043 

info@ISOKAM.nl 

  

 


