
 

 

 

 

 

MICTA BV (BTW: NL 814648174 B 01) is gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02088989. MICTA is de enige 

opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de algemene 

voorwaarden van MICTA, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op 

www.micta.nl en worden op verzoek toegezonden. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag waarop de beroeps 

aansprakelijkheidsverzekering recht geeft. 
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 PRIVACY POLICY MICTA BV /KvK 02088989 

 
Wat verzamelen we? 
MICTA verzamelt met behulp van tracking software gegevens van 
haar klanten. Dit doet zij op zodanige wijze dat deze verzamelde 
gegevens niet kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon. 
Gegevens zoals welke pagina’s u heeft bezocht, de duur van uw 
bezoek aan onze website, welke browser u gebruikt en het IP 
nummer van uw bedrijfsnetwerk of IP provider worden door ons 
vastgelegd. 
 
Waarom doen wij dit? 
Wij verzamelen deze gegevens om de inhoud van onze website 
en de vindbaarheid op het Internet te optimaliseren. Tevens 
maken wij gebruik van trackingcookies ten behoeve van onze 
incasso-software. Deze laatste cookies zijn noodzakelijk om van 
deze dienst gebruik te maken en u hoeft daar ook geen expliciete 
toestemming voor te geven. 
 
Wat gebruiken wij daarvoor? 
Met behulp van het web-analyse programma Google Analytics 
worden gegevens in geanalyseerde vorm gepresenteerd zodat we 
aan de hand daarvan onze website kunnen optimaliseren. 
Om dit te kunnen doen maken we gebruiken van een al jarenlang 
bestaande en breed gebruikte  techniek waarbij door middel van 
het plaatsen van een trackingbestand, het zogenaamde ‘cookie’, 
deze gegevens worden vastgelegd. Deze gegevens worden 
mogelijk opgeslagen in netwerken van Google Inc. die in de 
Verenigde Staten zijn gelegen. Google heeft zich middels de 
‘Veilige Haven Beginselen’ gecommitteerd aan een passend 
beveiligingsniveau voor het verwerken en opslaan van gegevens 
afkomstig uit de Europese Unie. Google mag deze informatie 
alleen aan derden verstrekken indien zij daardoor wordt 
verplicht. Google mag deze gegevens dus niet voor andere 
doeleinden gebruiken dan waarvoor u hier toestemming geeft. 
 
Nieuwsbrief. 
Door middel van uw aanmelding op onze Nieuwsbrief geeft u 
vrijwillig aan dat u wenst opgenomen te worden in een 
mailbestand welke wij zelf beheren en welke wij alleen gebruiken 
om u op gezette tijden te informeren over de activiteiten van ons 
kantoor. Dit mailbestand wordt dan ook alleen daarvoor gebruikt 
en nergens anders voor. Het mailbestand wordt aan niemand ter 
beschikking gesteld. 
 
Hyperlinks.  
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks 
opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op 
attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van 
deze derde partijen, en niet die van MICTA, van toepassing is op 
de activiteiten die op u deze websites verricht en 
de informatie die u daar openbaar maakt. Ook alle informatie die 
in Twitterfeeds verschijnt op de website kan links naar derden 
bevatten, op welke pagina’s een andere privacy policy van 
toepassing is. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beveiliging.  
Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens 
aan MICTA puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal 
gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij 
gebruiken geen speciale encryptiemethodes. In algemene zin zijn 
de servers waar MICTA gebruik van maakt vanzelfsprekend wel 
voldoende beveiligd tegen zogenaamde datalekken of 
ongeautoriseerde toegang. 
 
Toestemming voor verdere verwerking. 
MICTA verwerkt uw verstrekte persoonsgegevens in het kader 
van opdrachtverlening van u aan haar. Verdere verwerkingen, 
anders dan voor de uitvoering van de opdracht, vinden niet 
plaats. Indien wij dat toch zouden wensen in de toekomst, zullen 
wij vooraf toestemming aan u vragen voor deze verdere 
verwerking. 
 
Toepasselijke regelgeving. 
De huidige wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens) 
wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordering 
Gegevensbescherming. Alle verplichtingen welke voortvloeien uit 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden door 
MICTA nageleefd. Indien u meent aanspraak te kunnen maken op 
een van de bepalingen die u als betrokkene heeft, kunt u een 
mailtje sturen naar info@micta.nl. Wij zullen uw verzoek, vraag 
of wens te allen tijde afhandelen conform de bepalingen in de 
Algemene Verordening Gegevensverwerking. 
 
Wijzigingen.  
MICTA behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te 
passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend 
worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken 
van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik 
van toepassing zijn. 
 
Vragen en updates.  
Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van 
de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens 
wenst aan te passen, verwijderen of anderszins inzicht wenst in 
de opgeslagen gegevens kunt u contact met ons opnemen door 
een e-mail te sturen naar info@micta.nl 
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