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Innoster B.V. respecteert de privacy van uw persoonsgegevens en wil met behulp van deze cookie en
privacyverklaring uitleggen hoe wij omgaan met uw gegevens en voor welke doeleinden wij uw gegevens
gebruiken.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Innoster B.V. houdt zich te allen tijde aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
stelt. Wanneer u iets aanschaft in onze webshop legt Innoster B.V. uw gegevens vast. Deze gegevens zijn
noodzakelijk om de verkoopovereenkomst aan te gaan en uw opdracht uit te voeren. Na het invullen van het
bestelformulier of een contactformulier bewaren wij uw gegevens in ons klantenbestand. Ook van leveranciers
worden persoonsgegevens opgeslagen voor het sluiten van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te
kunnen laten weten aan welke specificaties een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, een offerte-aanvraag te
kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt
met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. Voor de uitvoering van de
dienstverlening maakt Innoster B.V. gebruik van geselecteerde dienstverleners. Deze leveranciers mogen nooit
handelen met uw gegevens buiten de instructies van Innoster B.V. om. U bent niet verplicht om ons uw
persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter
wel mogelijk dat wij aan de gewenste werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding
bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden.
Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw
persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw
gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging
van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens
uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij
geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden
verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij de persoonsgegevens die op grond van
toepasselijke fiscale wet en regelgeving bewaard dient te worden, bewaren voor de duur van zeven jaar na het
einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt
overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na
afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Uw clickgedrag
Op de website foske-technologies.nl en foske-technologies.com worden algemene bezoekgegevens, zonder
deze bezoekers te identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de content en de navigatie van de websites
te optimaliseren.
Cookies
Innoster B.V. maakt gebruik van functionele cookies om website gebruik te optimaliseren. Deze functionele
cookies zijn o.a. nodig voor het ingelogd blijven in de webshop en het bewaren van uw winkelmandje. Daarnaast

gebruikt Innoster B.V. analytische cookies om web statistieken, in ons geval via Google Analytics, bij te houden.
Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst om informatie
over bezoeken te registreren. Dit is informatie over bijvoorbeeld het aantal bezoekers, welke content zij lezen en
bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en welke schermresolutie ze gebruiken.
Deze informatie is niet herleidbaar tot een individuele bezoeker waarmee deze informatie niet heeft te gelden als
persoonsgegevens en de AVG hierop niet van toepassing is. Analytische cookies mogen zonder voorafgaande
toestemming worden geplaatst. Innoster B.V. deelt geen persoonsgegevens met Google en maskeert het laatste
octet van het IP adres. Hierdoor is tracking onmogelijk gemaakt. Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van
andere Google-diensten.
Verwijzingen naar andere websites
Op onze website bevinden zich links naar websites van derden. Innoster B.V. is niet aansprakelijk voor het
gebruiken van informatie door deze derden.
Vragen?
Wij hopen u met voorgaande informatie meer inzicht te hebben gegeven in hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben of suggesties dan ontvangen wij die graag.
Innoster B.V., Vossenkamp 2, 9351 VR Leek, Nederland, E: info@foske-technologies.nl, Tel: +31 594 517524.

