Privacy en cookiebeleid ICT Group
Wat zijn Cookies?
De Autoriteit Persoonsgegevens zegt daarover: “Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een
website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet.
Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het
apparaat van) de gebruiker”.
Toepasselijke wetten en regels
Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels.
De hoofdregels voor het plaatsen van cookies staan in de Telecommunicatiewet (Tw). Op grond van artikel
11.7a van de Tw moet de aanbieder van een website de internetgebruikers informeren over het plaatsen
en/of uitlezen van cookies op hun apparaat (zoals hun computer, laptop of smartphone). Vervolgens moet
de aanbieder van een website de gebruikers daarvoor in veel gevallen om toestemming vragen.
Er zijn uitzonderingen op het toestemmingsvereiste. Bijvoorbeeld als de cookies technisch noodzakelijk
zijn om de website goed te laten werken. Denk hierbij aan bepaalde analytische cookies, waardoor beter
inzicht wordt verkregen in het functioneren van onze website. Op 11 maart 2015 is de
Telecommunicatiewet aangepast. De aanbieder van een website heeft geen toestemming meer nodig
voor het plaatsen van analytische cookies, mits die cookies alleen gebruikt worden om bezoekers te tellen.
Indien analytische cookies niet worden gebruikt om mensen anders te behandelen, hebben ze nauwelijks
gevolgen voor de privacy van bezoekers van een website. In dat geval toestemming van gebruikers van de
website niet meer noodzakelijk.
Op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld)
is ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.
De belangrijkste vereisten zijn dat:
- er een zogeheten grondslag is voor de gegevensverwerking;
- bezoekers tijdig en adequaat worden geinformeerd over:
de soorten persoonsgegevens die de aanbieder van de website verwerkt,
de (gerechtvaardigde) doeleinden waarvoor de aanbieder van de website de gegevens (verder)
verwerkt,
de soorten bedrijven aan wie de aanbieder van de website de persoonsgegevens verstrekt en
de bewaartermijn van de gegevens;
- de aanbieder van de website de persoonsgegevens goed beveiligt.
De website van ICT gebruikt speciale internet software (“cookies”, “webslogs” en soortgelijke
technieken) om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de ICT website te verzamelen (zoals het
IP-adres, de datum en de tijd waarop de ICT website wordt bezocht) om de ICT website zo optimaal
mogelijk op de wensen van de bezoekers van de ICT website af te kunnen stemmen en zodoende de ICT
website te kunnen verbeteren. De gegevens worden na een bepaalde periode gewist (zie hierna). U kunt
het gebruik van cookies die op uw computer actief zijn, via de instelling van uw de internetbrowser op
uw computer uitschakelen.

Hoe en wanneer worden persoonsgegevens verzameld?
Persoonsgegevens worden in de volgende gevallen verzameld:
- via bezoek van onze websites:
ICT.eu, Freelance.ict.nl, WERKENBIJICT.BE, DVTK.org, en ICT-Hackathon.nl
- door persoonsgegevens in te vullen of achter te laten op één van onze websites
- door persoonsgegevens in te vullen of achter te laten op één van onze vestigingen
- bij aanmelding voor gebruik van onze dienstverlening
- bij aanmelding voor onze activiteiten
- door contracten of andere zakelijke activiteiten van ICT
Voor welk doel worden persoonsgegevens verzameld?
ICT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- afstemming op de wensen van bezoekers van de website/verbetering van de website
- analyse van bezoekers op de ICT Website
- advertentietargeting
- security (identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid)
Welke persoonsgegevens worden verzameld?
- IP-adres
- gebruikersnaam
- e-mail
Expliciete toestemming
ICT maakt gebruik van tracking cookies op de websites ICT.eu en Freelance.ict.nl.
Hiervoor wordt de website gebruiker om expliciete toestemming gevraagd.
Indien geen toestemming wordt verleend, is er mogelijk sprake van verminderde functionaliteit van de
website.
Voor hoe lang worden persoonsgegevens verzameld?
- dit varieert per cookie.
Voor Google AdWords tracking is dit doorgaans 30 dagen, maar deze termijn kan worden verlengd tot
540 dagen.
Met wie kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld?
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan:
- andere ICT-ondernemingen
- Facebook, Google en BiZo/LinkedIn, WordPress
- opdrachtgevers, leveranciers of onderaannemers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
Grondslag verstrekking persoonsgegevens
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van:
- een gerechtvaardigd belang
- wettelijke verplichting en/of
- ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de hiervoor genoemde doelen
Verwerking van persoonsgegevens buiten Nederland
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland indien en voorzover wettelijk
toegestaan.

Beveiliging
ICT heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen en vraagt dat, waar nodig ook van haar zakelijke partners.
Aanpassing van beleid
ICT kan dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen.
Op de ICT website kan via de hyperlink “Privacy en cookiebeleid” altijd de meest recente versie worden
inzien. Indien en voor zover u persoonsgegevens aan ICT verstrekt, adviseren wij u de inhoud van het
“Privacy en cookiebeleid” die ook in de Engelse taal op de ICT website beschikbaar is, met enige
regelmaat te controleren.
Bij vragen over het privacy- en cookiebeleid van ICT, kunt u met ICT contact opnemen per post, e-mail,
en telefoon op basis van onderstaande gegevens:
ICT Group N.V.
Kopenhagen 9
2993 LL Barendrecht
Tel: +31 (0)88 9082000
e-mail: info@ict.nl
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