
1.1 

NL Connected biedt een diverse diensten aan, waaronder vaste en mobiele telefonie en 
internetdiensten. Hierdoor beschikt NL Connected over bepaalde gegevens waaronder 

• Persoonsgegevens: 
• Verkeersgegevens: 
• Locatiegegevens: 

 
De gegeven die contractant opgeeft worden opgenomen in de administratie en systemen 
van NL Connected.. Deze gegevens worden gebruikt voor doeleinden ten behoeve van 
de bedrijfsvoering en mogelijk ook voor marketing doeleinden. De gegevens worden 
nooit aan derden verstrekt, tenzij er sprake is van een wettelijke vordering. 

1.2 

NL Connected. spant zich in voor de kundige beveiliging van deze informatie binnen de 
systemen die gebruikt worden voor de betreffende dienst. NL Connected. conformeert 
zich hierbij aan de in de wet gestelde eisen inzake het zogenoemde “besluit beveiliging 
gegevens telefonie” voor zover dit van toepassing is op de betreffende dienst. 

1.3 

NL Connected vernietigd of anonimiseert gegevens die niet langer nodig zijn voor de 
bedrijfsvoering binnen de wettelijk gestelde termijnen omtrent dataretentie en de wet 
bescherming persoonsgegevens. 

1.4 

U gaat akkoord met het bewaren buiten de wettelijk gesteld termijnen van sommige 
gegevens welke in de bedrijfsvoering relevant zijn zolang u een dienst gebruikt van NL 
Connected .Deze gegevens kunnen naast de bedrijfsvoering ten behoeve van het 
leveren van de dienst ook gebruikt worden voor markt onderzoek, en marketing 
doeleinden om passende aanbiedingen te maken. 

1.5 

U kunt hiertegen bezwaar maken conform de wet bescherming persoonsgegevens door 
een bericht te sturen naar: info@vanhal-vds.nl NL Connected. zal dan uw gegevens 
anonimiseren en indien mogelijk onomkeerbaar vernietigen. Na het beëindigen van het 
gebruik van de dienst zal NL Connected.de gegevens verplicht vernietigen of 
anonimiseren, rekening houdend met de verschillende wettelijk termijnen en bepalingen 
voor de verschillende gegevens. De inspanning van de beveiliging van gegevens voor 
niet actieve diensten zal niet anders zijn dan voor actieve diensten. 

 



Nieuwsbrief 

Bezoekers van de website kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief van                    
NL Connected. De e-mailadressen die hier worden ingevuld worden uitsluitend gebruikt 
voor het versturen van deze nieuwsbrief. De opgegeven mailadressen worden niet 
gebruikt voor het versturen van aanvullende aanbiedingen of andere zaken. 

Mailadressen zullen verder aan niemand kenbaar worden gemaakt. 

Statistieken 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" 
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen 
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde 
informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten 
over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan 
te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google 
beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor 
geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet 
alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van 
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor 
omschreven. 

Cookies uitzetten 

Je kan er voor kiezen deze cookies uit te zetten in je eigen browser of bijvoorbeeld via 
een firewall zoals Norton Internet Security. Dit kan invloed hebben op het gebruik van 
deze site en vooral op de interactie met een website. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen 
dat je niet meer kan inloggen in forums of user accounts. 
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