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Privacybeleid 

Baniti respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via deze weg laten wij u weten welke gegevens 

wij verzamelen als u onze website gebruikt en diensten van ons afneemt.  

Baniti zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Baniti zal specifieke gegevens 

uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van diensten die u 

aanschaft.  

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Baniti. U dient zich ervan bewust te zijn dat 

Baniti niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te 

maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Baniti respecteert de privacy 

van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere 

doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren uw 

toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Persoonlijke Gegevens 

Baniti gebruikt persoonlijke gegevens als NAW gegevens om de dienstverlening te personaliseren 

aldus te optimaliseren. Denk hierbij aan gegevens als: naam, e-mailadres, werkadres en factuuradres. 

Baniti handelt uitsluitend alleen met uw toestemming tot gebruik van deze gegevens. Mocht u 

bijvoorbeeld geen nieuwsbrief met aanbiedingen of interessante diensten en workshops voor uw 

persoonlijke situatie willen ontvangen, kunt u zich hier altijd voor afmelden. Het eventueel 

aanmelden voor een nieuwsbrief is natuurlijk ook altijd mogelijk. 

Uw privacy en rechten  

U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons 

bekend zijn. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via  info@Baniti.nl.  

Communicatie  

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Baniti verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De 

gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Baniti of die van een derde partij. Wij 

zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld 

worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
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Cookies 

Baniti maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Met deze cookies kunnen wij onze website 

en advertenties voor alle gebruikers individueel en in geheel optimaliseren. Wij verzamelen gegevens 

voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop 

kunnen afstemmen. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website 

kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Baniti of die van een derde partij. Wij 

gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de 

website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-

activiteit en internetgebruik.  

Baniti maakt gebruik van de volgende cookies:  

Cookies Google Analytics  

Google Analytics geeft inzicht in de statistieken van de website, zoals hoeveel bezoekers hoe vaak 

onze webpagina’s bezoeken. Deze statistieken worden gebruikt om de structuur, navigatie en de 

informatie op de website te verbeteren. Meer informatie over gegevensverwerking door Google 

Analytics vind je in de Privacy Policy van Google. 

Cookies voor remarketing  

Met de inzet van remarketing is het mogelijk om bezoekers die eerder interesse hebben getoond in 

de dienstverlening van Baniti afgestemde advertenties en aanbiedingen te tonen. Hierbij worden 

geen persoonsgegevens opgeslagen.  

Cookies uitzetten  

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet 

correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  

Behandeling van uw gegevens 

Baniti zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij stellen uw gegevens uitsluitend 

beschikbaar aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw afgenomen diensten. Tot slot zijn 

onze werknemers en door ons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 

gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn dus in veilige handen bij Baniti. 

Disclaimer 

Deze website is met alle zorgvuldigheid en zo accuraat mogelijk gemaakt. Daarbij wordt de website 

regelmatig bijgehouden. Wij doen ons best om juiste en actuele informatie te verschaffen. Baniti kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor diverse informatie op webpagina’s en blog berichten dat 

geproduceerd wordt door de verschillende bloggers en/of schrijvers van Baniti.  

De informatie die wij op onze website weergeven is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. In 

geen enkel geval kan Baniti aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor zowel directe 

als indirecte schade, in welke vorm dan ook, die zou kunnen ontstaan door gebruik van de informatie 

op baniti.nl 

Deze website bevat links naar websites van derden. Baniti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 

inhoud van deze websites, aangezien Baniti de inhoud van derden niet kan bepalen. 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
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Baniti behoudt altijd het recht voor de inhoud van deze website en de disclaimer op ieder gewenst 

moment te wijzigen. 

Algemene voorwaarden 

Onze algemene voorwaarden kun je bekijken via de volgende link: Algemene voorwaarden. 

 

 

https://baniti.nl/wp-content/uploads/2017/09/Baniti-Disclaimer.pdf
https://baniti.nl/wp-content/uploads/2017/09/Baniti-Algemene-voorwaarde.pdf

