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Disclaimer en privacy Statement 
 
Deze Disclaimer en Privacy Statement zijn laatstelijk bijgewerkt op 2 juli 2019. 
 
Disclaimer 
 
Copyright 
De website www.i4ict.com en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, 
gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele 
eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of 
op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I4ICT. 
 
Merken 
Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van I4ICT. Dit geldt ten 
aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van I4ICT is 
het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 
 
Aansprakelijkheid 
De inhoud van deze site is door I4ICT met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. 
I4ICT kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en 
gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. 
 
De gegevens over I4ICT op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden 
algemene informatie over I4ICT te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan 
I4ICT niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, actueel en/of accuraat is. I4ICT 
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door 
gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op 
deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde 
programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. 
 
Op deze website zijn verwijzingen te vinden naar andere websites. Als u deze verwijzing volgt, 
verlaat u deze website. Deze Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van 
derden. I4ICT is niet aansprakelijk voor de wijze waarop derden met uw persoonsgegevens 
omgaan. Het gebruik van deze websites gebeurt voor uw eigen rekening en risico. Voor meer 
informatie over hoe deze derde-partijen omgaan met uw persoonsgegevens, dient u contact op 
te nemen van deze derden. 
 
Frames 
Het framen van deze website is niet toegestaan. 
 
Wijzigingen Disclaimer 
I4ICT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient 
aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent. 
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Privacy Statement 
 
De website www.i4ict.com wordt beheerd door I4ICT. Dit Privacy Statement geeft een overzicht 
van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze 
website kan I4ICT gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via 
vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze 
verwerkingen waarborgt en respecteert I4ICT uw privacy, onder andere door naleving van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens 
door I4ICT beschermd worden en dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw 
persoonsgegevens. 
 
Gegevensverwerking 
I4ICT verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website 
in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. 
 
Hoe wordt informatie verzameld?  
I4ICT verzamelt persoonsgegevens op een aantal manieren. I4ICT kan persoonsgegevens 
ontvangen tijdens het aanbieden en uitvoeren van diensten, wanneer u I4ICT als klant aanneemt of 
anderszins contact met I4ICT opneemt. Bovendien kunnen persoonsgegevens verzameld worden 
wanneer u deze website bezoekt, zich registreert voor een evenement of zich abonneert op de 
nieuwsbrief. 
 
Welke informatie wordt verzameld? 
I4ICT kan de volgende persoonsgegevens van cliënten verwerken: 
• contactinformatie: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, 
btw-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie; 
• communicatie: brieven en e-mailberichten met contactpersonen; 
• opdrachtinformatie: informatie over de juridische dienstverlening aan onze cliënten en informatie 
over de inhoud van de zaak; 
• declaratie-informatie: gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en 
uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen; 
• overige: andere gegevens, waaronder geboortedatum, nationaliteit, geboorteplaats en geslacht.  
 
I4ICT kan de volgende persoonsgegevens van derden verwerken: 
• contactinformatie: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, 
btw-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie; 
• communicatie: brieven en e-mailberichten afkomstig van of bestemd voor derden; 
• overige: gegevens die I4ICT van cliënten of derden krijgen of uit een openbare bron voor de 
uitvoering van een opdracht; 
 • door de websitegebruiker / bezoeker verstrekte antwoorden bij het deelnemen aan een enquête. 
• communicatiegegevens: technische gegevens van de apparatuur die wordt gebruikt om de website 
te bezoeken, zoals IP-adres (privacy-vriendelijk ingesteld), MAC-adres en de gebruikte software; 
• technische gegevens (afhankelijk van de ingestelde cookievoorkeuren): het surfgedrag op onze 
websites, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van het bezoek op de websites. 
 
Wat is het doel van de gegevensverwerking? 
I4ICT verwerkt deze persoonsgegevens met als doel: 

1. diensten te leveren; 
2. het uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle; en/of  
3. de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving; 
4. te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het 

bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op; 



 3 

5. het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van I4ICT en 
gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten; 

6. het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer; en 

7. het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De 
informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te 
informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter 
beschikking gesteld worden aan derden. 

 
Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens? 
1. de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënten; 
2. de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan I4ICT dient te voldoen; 
3. de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, 
waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om 
wiens persoonsgegevens het gaat. 
 
Cookies 
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw 
voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze 
informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn 
kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden 
geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt 
echter tot een minder goede werking van deze website. 

I4ICT kan cookies op uw apparaat plaatsen als beheerder van de websites. Deze cookies worden 
'first party' cookies genoemd. Sommige cookies kunnen ook op uw apparaat worden geplaatst door 
andere partijen, zoals onze adverteerders of partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op 
onze websites te tonen (bijvoorbeeld video’s). Deze cookies worden 'third party' cookies genoemd. 
 
Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde 
partijen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw 
(persoons)gegevens omgaan en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie 
over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacybeleid van 
deze derde partijen (zie hierna). 

Wat zijn de rechten van betrokkenen met betrekking tot de persoonsgegevens die I4ICT verwerkt? 
De betrokkene heeft een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van de verwerking van uw 
persoonsgegevens door I4ICT:  
 
a. recht van informatie over de persoonsgegevens die I4ICT van u verwerkt; 
b. recht van inzage in uw verwerkte persoonsgegevens;  
c. recht op rectificatie van uw persoonsgegevens; 
d. recht op het wissen van uw persoonsgegevens; 
e. recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 
f. recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen organisatie 
in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;  
g. recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en 
h. recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. 
 
Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u I4ICT bereiken via de op deze website genoemde 
contactgegevens. Om u te kunnen identificeren, ontvangt I4ICT graag een kopie van uw paspoort of 
ander bewijs van uw identiteit, waarbij de (pas)foto en het BSN zijn gemaskeerd. Zodra we uw 



 4 

identiteit hebben gecontroleerd, verwijderen we de kopie. Houd er rekening mee dat uw rechten in 
sommige gevallen niet absoluut zijn en dat I4ICT mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te 
voldoen. I4ICT zal u hiervan op de hoogte stellen. 
 
Hoe lang worden gegevens bewaard? 
I4ICT zal de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van 
haar dienstverlening. Deze termijn geldt tenzij I4ICT op grond van een wettelijke bepaling verplicht 
is persoonsgegevens langer te bewaren.  
 
Hoe heeft I4ICT de gegevens beveiligd? 
I4ICT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, zoals benoemd onder 
artikel 7.3 van de Verwerkingsvoorwaarden van I4ICT.  
 
Wijzigingen Privacy Statement 
I4ICT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het 
verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 


