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01 Het actuele privacy beleid kan worden gedownload vanaf de website (www.ia-daan.com). Eventuele 
wijzigingen worden op dezelfde website gemeld.  
Het beleid is het laatst bijgewerkt op 7 november 2015. 
 

02 Het privacy beleid betreft gegevens waarmee een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd of waarmee 
contact kan worden opgenomen.  
 

03 U wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken bij contact met IA-DaaN. Met deze gegevens 
wordt omgegaan conform dit privacy beleid. Als u ervoor kiest geen persoonlijke gegevens te verstrekken 
kunnen geen documenten of diensten worden aangeboden of antwoord worden gegeven op uw vragen. 
  

04 Persoonlijke gegevens worden door IA-Daan gebruikt om te kunnen communiceren, nieuwe of updates van 
documenten, gewijzigde licentievoorwaarden of privacy beleid aan te kondigen, alsmede de IA-DaaN website 
en -documenten te verbeteren. 
 

05 E-mailadres en gebruikersnaam ingegeven bij het aanmelden bij IA-DaaN kunnen, tenzij bij het aanmelden is 
aangegeven dat daarop geen prijs wordt gesteld, worden gebruikt door leveranciers/sponsors die zijn vermeld 
op de website van IA-DaaN. Deze leveranciers/sponsors kunnen u daarmee informatieve berichten via internet 
sturen. 
  

06 Als u een gebruikslicentie voor een document bestelt, een document download, vragen stelt via info@ia-
daan.com of management@ia-daan.com of inschrijft voor een cursus, dan verzamelt IA-DaaN uw daaraan 
gekoppelde: 
- naam, geboortedatum, functie, e-mailadres ,bedrijfsnaam, -adres en factuuradres, of 
- naam, geboortedatum, functie, e-mailadres en woonadres. 
 

07 De geboortedatum wordt gebruikt om eventueel een identiteit te kunnen bevestigen. Met personen onder de 
leeftijd van 18 jaar worden geen directe (financiële) verplichtingen aangegaan. Er wordt door IA-DaaN geen 
onderzoek gedaan naar de juistheid van  de opgegeven geboortedatum.  
 

08 Als u een document wilt aanleveren ter publicatie op de website van IA-DaaN dan is tevens uw bankrekening-
nummer (IBAN) noodzakelijk. Daarop kan de eventuele vergoeding voor door derden opgevraagde kopieën 
van het document worden overgemaakt. 
 

09 Op verzoek kunt u van de mailinglijst worden geschrapt. Aangezien voor gewijzigde voorwaarden en 
beleidsmededelingen de interactie tussen u (als gebruiker of inbrenger van documenten) en IA-DaaN 
belangrijk is, kunnen berichten hierover niet worden stopgezet. 
 

10 Commentaar en opmerkingen van personen over bepaalde documenten kunnen met naam en e-mailadres ook 
aan de betreffende auteur(s) worden doorgegeven. 
 

11 Gegevens die niet (meer) tot een bepaalde persoon traceerbaar zijn, kunnen worden verzameld en zowel 
intern worden gebruikt als openbaar gemaakt. 
 

12 De activiteiten van websitebezoekers worden geregistreerd om gerichte informatie aan bezoekers te kunnen 
verstrekken en onze diensten te kunnen verbeteren. IP-adressen van bezoekers/gebruikers worden niet 
geregistreerd. 
 

13  Een verzameling van ‘persoonlijke gegevens’ en daaraan gerelateerde ‘niet persoonlijke gegevens’ wordt in 
zijn geheel behandeld als ‘persoonlijke gegevens’ zolang die informatie gecombineerd is.  
 

14 Als op de website van IA-DaaN een doorklik-URL (locatie van een webpagina van derden op het internet) 
wordt geactiveerd, dan wordt deze actie door ons geregistreerd om bij te houden waar uw interesse naar uit 
gaat. Als u doorklikt op een afbeelding, tekst of andere link dient u rekening te houden met het privacy beleid 
van de eigenaar van betreffende website.  
 

http://www.ia-daan.com/
mailto:info@ia-daan.com
mailto:info@ia-daan.com
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15 In bepaalde gevallen kan IA-DaaN persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan adverteerders/sponsoren 
om deze in de gelegenheid te stellen producten en/of diensten aan te bieden. Voor deze ter beschikking 
gestelde gegevens is het privacy beleid van betreffende adverteerders/sponsors van toepassing. 
 

16 Het kan in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties ter 
beschikking te stellen. 
 

17 Persoonlijke gegevens kunnen worden vrijgegeven als wordt vastgesteld dat dit noodzakelijk is om onze 
voorwaarden uit de gebruikerovereenkomst af te dwingen of om onze bedrijfsvoering, de auteurs of 
gebruikers te beschermen.  
 

18 IA-DaaN mag bij een reorganisatie, fusie of acquisitie door een andere organisatie, alle persoonlijke gegevens 
die zijn verzameld overdragen aan de betreffende derde partij. U wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld. 
 

19 IA-DaaN neemt de beveiliging van persoonlijke gegevens zeer serieus. De persoonlijke gegevens worden bij IA-
DaaN opgeslagen op een computersysteem met beperkte toegang op een locatie met fysieke 
beveiligingsmaatregelen. Verzenden van persoonlijke gegevens gaat in versleutelde vorm. 
 

20 U heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat deze juist, volledig en actueel zijn. 
Hiervoor kunt u inloggen op https://ia-daan.com/mijngegevens.  
 

21 Als u vragen of opmerkingen heeft over het privacy beleid van IA-DaaN of over de verwerking van uw gegevens 
of als u een klacht wilt indienen over de schending van de privacy wetgeving, kunt u hierover contact opnemen 
met management@ia-daan.com. 
 

 

https://ia-daan.com/mijn
mailto:management@ia-daan.com

