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Privacy	  Beleid	  
	  
Algemeen	  	  
Sooos	  respecteert	  de	  privacy	  van	  alle	  gebruikers	  van	  deze	  website	  en	  haar	  applicaties	  en	  
draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  de	  persoonlijke	  informatie	  die	  u	  ons	  verschaft	  vertrouwelijk	  
wordt	  behandeld.	  Ten	  aanzien	  van	  de	  verwerking	  van	  deze	  gegevens	  handelt	  Sooos	  
volgens	  de	  toepasselijke	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  	  
	  
Voor	  het	  gebruik	  van	  onderdelen	  van	  deze	  site	  zal	  Sooos	  bepaalde	  gegevens	  van	  
gebruikers	  vastleggen	  in	  een	  bestand.	  Dit	  is	  noodzakelijk	  voor	  het	  gebruik	  van	  het	  
betreffende	  onderdeel	  van	  de	  site	  en	  het	  onderhouden	  van	  de	  contractuele	  relatie	  
tussen	  Sooos	  en	  de	  gebruiker.	  Voor	  het	  overige	  zullen	  wij	  deze	  gegevens	  uitsluitend	  
gebruiken	  met	  uw	  toestemming.	  	  
	  
Vastgelegde	  gegevens	  
Klant	  gegevens	  worden	  uitsluitend	  gebruikt	  voor	  het	  optimaal	  afhandelen	  van	  alle	  
communicaties	  tussen	  Sooos	  en	  de	  gebruiker.	  	  

1. Adressering	  ten	  behoeve	  van	  facturering	  	  
2. Gericht	  kunnen	  aanbieden	  van	  relevante	  informatie	  over	  nieuwe	  ontwikkelingen	  	  

	  
Derden	  
Sooos	  zal	  persoonlijke	  gegevens	  nooit	  aan	  derden	  verkopen.	  	  
	  
Cookies	  
Cookies	  zijn	  tekstbestandjes	  die	  de	  browser	  “onthoudt”	  en	  op	  verzoek	  van	  de	  
internetsite	  op	  uw	  PC	  bewaart.	  Met	  behulp	  van	  de	  cookie,	  in	  de	  functie	  van	  
geheugensteuntje,	  kan	  de	  website	  bepaalde	  informatie	  onthouden	  zodat	  dit	  niet	  
opnieuw	  ingetypt	  hoeft	  te	  worden.	  Het	  gebruik	  van	  cookies	  is	  veilig.	  Er	  kan	  geen	  
persoonlijke	  informatie,	  zoals	  een	  telefoonnummer	  of	  een	  e-‐mailadres,	  uit	  cookies	  
worden	  herleid.	  Daardoor	  kunnen	  cookies	  ook	  niet	  worden	  gebruikt	  voor	  e-‐mail	  en	  
telemarketing	  acties,	  noch	  wordt	  er	  met	  behulp	  van	  cookies	  een	  tot	  een	  persoon	  
herleidbaar	  profiel	  opgebouwd.	  Cookies	  worden	  opgeslagen	  op	  uw	  computer	  en	  u	  kunt	  
ze	  op	  elk	  gewenst	  moment	  weer	  verwijderen	  via	  de	  instellingen	  van	  uw	  browser.	  Indien	  
u	  geen	  cookies	  wenst,	  kunnen	  wij	  helaas	  niet	  meer	  garanderen	  dat	  onze	  website	  
helemaal	  goed	  werkt.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  enkele	  functies	  van	  de	  site	  verloren	  gaan.	  	  
	  
Bij	  het	  bezoeken	  van	  de	  Sooos	  site	  wordt	  alleen	  nietszeggende	  informatie	  bewaart.	  
Alleen	  indien	  een	  proeflicentie	  wordt	  gebruikt	  of	  indien	  men	  betaalde	  gebruiker	  wordt	  
van	  Sooos	  is	  er	  de	  mogelijkheid	  de	  inlogcode	  en	  het	  password	  in	  een	  Cookie	  te	  laten	  
opslaan.	  Bij	  terugkomst	  op	  de	  site	  kan	  dan	  sneller	  toegang	  worden	  verkregen.	  	  
	  
Wijzigingen	  	  
Mocht	  Sooos	  veranderingen	  aanbrengen	  in	  haar	  beleid	  ten	  aanzien	  van	  privacy	  en	  
informatie	  bewaking	  dan	  laten	  wij	  dat	  op	  deze	  pagina	  weten.	  Ook	  zullen	  we	  middels	  
email	  alle	  gebruikers	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  stellen.	  	  
	  


