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Welke persoonlijke gegevens verzamelen we? 
Bezoekers 

 Als bezoekers onze sites bezoeken, verzamelen we het IP-adres van de bezoeker en de browser 

gebruikersagent string om misbruik opsporing te helpen. 

 Daarnaast zijn deze loggegevens ook belangrijk voor wettelijke verplichtingen, statistieken 

alsmede verhelpen van mogelijke problemen in de weergave van onze informatie. 

 
Contactformulier 
In de formulieren voor contact wordt gevraagd om diverse gegevens om je nader te 
kunnen informeren of te assisteren. Deze gegevens worden veilig via e-mail aan Elite 
Research gestuurd en worden niet op de website opgeslagen. 

 
Cookies 
Wij gebruiken geen Cookies waarvoor een melding verplicht is: Onze cookies zijn alleen 
voor het functioneren van onze eigen website. Er worden dus geen tracking cookies 
geplaatst door ons of door derden. 

 
Ingesloten inhoud van andere websites 
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld 
video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich 
exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde 
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de 
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 

 
Analytics 
Wij gebruiken loggegevens over bezoekers uitsluitend voor ons zelf zonder gebruik te 
maken van of gegevens te delen of te leveren aan derden zoals Google Analytics etc. 
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Met wie we jouw data delen 
Wij delen de gegevens van klanten en bezoekers niet met derden tenzij daartoe een 
wettelijke verplichting bestaat. 

 
Hoe lang we jouw data bewaren 

 We slaan loggegevens van bezoekers van websites op voor drie maanden voor verwerking inzake 

statistieken naast de wettelijke verplichting daarvoor. Speciale veiligheidslog voor misbruik 

worden 60 dagen bewaard. 

 Loggegevens van binnenkomende e-mail worden gedurende 4 weken opgeslagen. De IP gegevens 

van de afzenders worden geanonimiseerd  opgeslagen om terugkomende SPAM servers te 

detecteren en weren. 

 Backups van gegevens door onze klanten geplaatst (mail, websites e.d.) worden gedurende 4 

weken opgeslagen. 

 
Welke rechten je hebt over je data 
Als je een account hebt op een van onze diensten, servers of websites, kan je verzoeken 
om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data 
die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we 
van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in 
verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 

 
Jouw contactinformatie 
Ons contactformulier vraagt om naam en e-mail welke niet op de site worden 
opgeslagen, maar per e-mail wordt doorgestuurd aan Elite Research. 

 
Social Media 
Wij maken geen gebruik van Social Media zoals Instagram, Twitter, Facebook e.d. Er 
worden met deze diensten geen gegevens gedeeld. 

 
Aanvullende informatie 
Hoe we jouw data beveiligen 

 Onze eigen websites bezoeken is uitsluitend via beveiligde verbinding mogelijk. 

 Antenna volgt de meldingen over de programmatuur die wij benutten en zij zorgen voor 

noodzakelijke updates. 

 Antenna filtert binnenkomende e-mail en website verzoeken op ongewenste inhoud (SPAM) of 

misbruik. 

 
Verwerkersovereenkomsten 
Wij hebben Verwerkersovereenkomsten aangevraagd en afgesloten (voor zover en 
zoveel mogelijk) met partners van wie wij diensten afnemen zoals hosting van servers, 
domeinnamen, SSL-certificaten e.d. 


