Privacy protocol voor Prospects
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Urios als Verwerkingsverantwoordelijke
Potentiële nieuwe gebruikers – Geïnteresseerden in Urios
• Kantoornaam
• Vestigingsadres
• Algemeen e-mailadres en telefoonnummer
• Naam en contactgegevens van de algemene contactpersoon
• Toe kunnen sturen van proeflicentie van Urios naar aanleiding van
de demo-aanvraag op onze website
• Afspraak te kunnen maken voor een vrijblijvende demonstratie op
locatie
• Contact op te kunnen nemen voor toelichting over het programma
Deze gegevens worden gebruikt om de geïnteresseerden kennis te laten
maken met het pakket Urios.
Deze gegevens worden ingevoerd in ons CRM systeem dat draait op onze
eigen server. De back-up van deze server staat opgeslagen bij Cloud 2, via
RFC IT, een Nederlandse B.V. die primair haar data in Nederland opslaat en
nooit buiten de EER.
De door u verstrekte gegevens worden tot één jaar na het laatste
contactmoment bewaard tenzij u toestemming heeft gegeven om langer
uw gegevens te mogen bewaren.
• Door uw contactgegevens aan ons te verstrekken via de website
wordt u niet automatisch toegevoegd aan ons adressenbestand
voor nieuwsbrieven. U kunt u zelf aanmelden via het aanmeldformulier via onze website.
• Alle ontvangen data wordt vertrouwelijk behandeld en alle
medewerkers van Urios zijn contractueel gebonden aan een
geheimhoudingsplicht.
• Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij Urios hier
door de wet toe verplicht wordt of nadat er expliciet toestemming
door u is gegeven om uw contactgegevens te mogen verstrekken
aan een andere partij.
• De Urios website maakt geen gebruik van cookies. Er wordt geen
informatie over u verzameld bij het bezoeken van onze website.
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