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Doeleinden 

Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door MexeM 

B.V. met betrekking tot de internetsite www.mexem.nu, over het gebruik van cookies en 

over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt 

uitoefenen. 

 

Website 

Deze website wordt beheerd door MexeM B.V. Zij hecht veel waarde aan de bescherming 

van uw privacy bij het verkrijgen van persoonsgegevens bij het gebruik van haar 

website. Ze is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar website, maar 

uw naam of andere individueel herleidbare gegevens hoeft zij niet te weten. Uw bezoek 

aan de website wordt slechts gebruikt ten behoeve van informatieverzoeken. Andere 

(indirecte) informatie wordt niet verzameld. 

 

Gebruik van informatie 

MexeM B.V. gebruikt gegevens van bezoekers alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt door deze bezoekers. Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, 

zullen worden behandeld conform de wetgeving op het gebied van de privacy. 

 

E-mail en adresgegevens 

MexeM B.V. verzamelt alleen adresgegevens en e-mail adressen van individuele 

bezoekers als zij haar een e-mail bericht sturen of een e-mail formulier invullen. Deze 

gegevens worden door haar alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker 

deze heeft verstrekt. Daarnaast kunnen deze gegevens worden toegevoegd aan een 

mailing lijst. In dit geval worden deze gegevens door MexeM B.V. ook gebruikt om 

rechtstreeks contact te zoeken met deze bezoekers over nieuwe diensten, publicaties, 

acties e.d. De bezoekers kunnen zich op elk gewenst moment van deze mailing lijst laten 

verwijderen. 

 

Cookies 

Er worden geen cookies opgeslagen bij een bezoek aan deze website. 

 

Internetsites van derden 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel 

van links met deze internetsite zijn verbonden. 

 

Verstrekking van informatie aan derden 

MexeM B.V. verstrekt geen persoonlijke informatie aan een derde partij zonder de 

expliciete toestemming van de individuele bezoeker, die per geval hier altijd over wordt 

geïnformeerd. Ze garandeert dat persoonlijke informatie in geen enkel ander geval wordt 

verstrekt aan andere instanties, organisaties, personen of autoriteiten. 



 

 

 

 

mexem privacy statement v1.0 20110104.doc                      Pagina | 2 van 2 

 

 

Het verwijderen van gegevens 

MexeM B.V. ziet er op toe dat persoonlijke gegevens van haar systemen worden 

verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn (behalve in het geval van archivering). 

 

Wijzigingen Privacy Statement  

MexeM B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy 

Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, 

zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Naleving van dit privacy reglement 

Als u van mening bent dat MexeM B.V. haar privacy reglement, zoals dat hier is 

omschreven, niet naleeft, dan kunt u dit aan haar kenbaar maken via een e-mail aan: 

webmaster@mexem.nu 

 

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, haar activiteiten op het gebied van het 

verkrijgen van persoonsgegevens, het gebruik van deze internetsite of indien u geen 

marketinginformatie van MexeM B.V. wenst te ontvangen, dan kunt u dit aan haar 

kenbaar maken via een e-mail aan: info@mexem.nu 
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