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Privacyverklaring 

Omdat ik grote waarde hecht aan jouw privacy zullen de gegevens nooit aan derden 

worden verstrekt, uitgeleend, verhuurd of verkocht worden. Ook zullen deze gegevens zonder 

toestemming van de eigenaar niet openbaar gemaakt worden, behalve wanneer een gerechtelijk 

bevel mij hiertoe dwingt.  

Contactgegevens zoals bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer zullen door More Business Support 

alleen gebruiken om met je te communiceren over de uitvoering van de overeenkomst. 

Bezoekersgegevens: op de website van More Business Support worden de bezoekgegevens van jouw 

IP-adres bijgehouden. Zie hiervoor het cookies 

Betaalgegevens: Jouw betaalgegevens zoals bankrekeningnummer wordt door More Busienss 

Support gebruikt voor het verwerken van de betalingen in het kader van de overeenkomst. 

Cookies 
More Busienss Support maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik 
van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, 
wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens die jou kan 
herkennen iedere keer dat je de website bezoekt. 
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen 
heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen 
van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die 
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
De volgende cookies worden gebruikt op de website: 

• More Business Support maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede 
werking van de website. 

• Met jouw toestemming plaatst More Business Support tracking cookies op jouw apparatuur, die kan 
worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van More Business support bezoekt. 
Hierdoor kan More  Business Support te weten komen dat je naast de website ook op de betreffende 
andere website(s) uit het netwerk van More Business Support bent geweest. Het daardoor 
opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient 
om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

 

Links naar andere websites 
Op de website van More Business Support kunnen links worden getoond naar externe websites en 

organisaties. More Business Support draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw 

gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die 

je bezoekt. 

 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
More Business Support zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Dit houdt 
in dat deze na de wettelijke bewaartermijn zullen worden vernietigd. De bewaartermijn van onder 
andere facturen is 7 jaar. Overige informatie wordt twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst 
vernietigd.  
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in zien. Deze mag je ook laten verwijderen. Stuur 
daarvoor een email naar mary@morebusinesssupport.nl. Uiterlijk binnen vier weken zal er schriftelijk 
op jouw verzoek gereageerd worden. 
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