Privacyverklaring Connect2love
Versie 1.0

Connect2love, gevestigd op adres Bakkersboogerd 16, 4424 EJ Wemeldinge, is verantwoordelijk voor
de verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.
Connect2love neemt uw privacy serieus. In deze Privacyverklaring leest u hoe Connect2love uw
Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Connect2love controleert regelmatig of
zij nog aan de inhoud van deze privacyverklaring voldoet. En past deze Privacyverklaring mogelijk van
tijd tot tijd aan. Connect2love raadt u dan ook aan om deze Privacyverklaring tussentijds te
raadplegen.

Artikel 1 – Definities
In deze Privacyverklaring worden termen gebruikt waarvan de betekenis hier wordt toegelicht:
1. Persoonsgegevens: alle informatie die een persoon kan identificeren, zoals: naam,
contactgegevens, medische gegevens, geslacht, seksuele voorkeur, geboortedatum, politieke
voorkeur, etc.
2. Verwerken van Persoonsgegevens: iedere bewerking van Persoonsgegevens, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1 Connect2love verwerkt Persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de website, haar
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Connect2love heeft verstrekt.
2.2 Connect2love verwerkt o.a. de volgende Persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Overige (bijzondere) Persoonsgegevens die u zelf actief aan Connect2love verstrekt.

Artikel 3 – Doelen van het gebruik
3.1 Persoonsgegevens die via het contactformulier op de website worden verstrekt, worden verwerkt
om uw contactverzoek te behandelen.
3.2 Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Connect2love verzend, is het mogelijk dat
Connect2love die berichten bewaart. Dit doet Connect2love om haar communicatie ook in de
toekomst persoonlijk op u af te stemmen.
3.3 Connect2love verwerkt uw Persoonsgegevens voor zover Connect2love dit nodig vindt om een
match met een potentiële partner voor u te realiseren. En voor een correcte uitvoering van haar
dienstverlening.
3.4 Tijdens het matchproces zullen foto’s, het profiel en andere relevante informatie van u worden
uitgewisseld met potentiële partners.
3.5 Connect2love kan Persoonsgegevens van u delen met andere relatiebemiddelingsbureaus
wanneer de eigen database niet op korte termijn mogelijkheden biedt voor een match met u. Andere
bureaus zullen uitsluitend de daarvoor nodige informatie ontvangen en deze uitsluitend verwerken
voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.
3.6 Andere derde partijen met wie Persoonsgegevens van u worden gedeeld, bijvoorbeeld de
hostingprovider van Connect2love, zullen slechts Persoonsgegevens ontvangen als Connect2love dit
nodig vindt voor de uitvoering van de overeenkomst.
3.7 Ook gebruikt Connect2love uw Persoonsgegevens om u te informeren over eventuele wijzigingen
in de dienstverlening.

Artikel 4 – Bewaartermijn Persoonsgegevens
In verband met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de administratie van ondernemers,
verwijdert/vernietigt Connect2love uw Persoonsgegevens uiterlijk 7 jaar na de laatste mutatie.

Artikel 5 – Uw rechten
5.1. U heeft op ieder moment de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van uw
Persoonsgegevens die worden verwerkt door Connect2love.
5.2 U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
Persoonsgegevens sturen naar: info@connect2love.nl. Stuurt u hierbij een kopie van uw
identiteitsbewijs mee waarbij u het BSN-nummer en uw foto zwart heeft gemaakt ter bescherming
van uw privacy. Connect2love zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand reageren op uw
verzoek.
5.3. Heeft u een klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Connect2love? Neemt u
dan contact op via telefoonnummer 0113-230 332. Connect2love probeert dan zo snel en zo goed
mogelijk samen met u tot een oplossing te komen. Natuurlijk kunt u ook een e-mail hierover sturen
naar info@connect2love.nl.
Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te
Den Haag. Dit kan via https://www.autoriteitPersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitPersoonsgegevens/tip-ons.
Ook heeft u het recht om een procedure bij de bevoegde rechtbank te starten. De bevoegde
rechtbank is Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Artikel 6 – Veiligheid, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid
6.1. Connect2love heeft veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing etc. van
Persoonsgegevens te voorkomen. Een back-up van uw Persoonsgegevens wordt bewaard in een
versleutelde omgeving. Daarnaast is de website en apparatuur voorzien van de nieuwste updates en
virussoftware, waardoor misbruik wordt bemoeilijkt. Ontstaan er toch situaties waarin
Persoonsgegevens worden verwerkt op niet toegestane wijze of door ongewenste derden? Laat u dit
Connect2love graag zo snel mogelijk weten zodat zij maatregelen kan treffen en schade beperken.
6.2 De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en wordt ook niet aan
geautomatiseerde beslissingen onderworpen.
6.4. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en
internetverbinding op te volgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt
van de website vanaf uw computer, uw IP-adres en identificatiegegevens, alsook voor de
vertrouwelijkheid ervan.
6.5 Connect2love vindt een gelijkwaardig niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens door
derden die uw gegevens verwerken belangrijk. En sluit daarvoor met haar contractpartners o.a.
verwerkersovereenkomsten af.
6.6. Connect2love kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die
voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw Persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies
Als u de website van Connect2love bezoekt, worden er cookies op uw apparaat geplaatst. Cookies
zijn kleine tekstbestanden die zorgen dat de website werkt en uw keuzes onthoudt. Connect2love
gebruikt alleen functionele en analyse cookies. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens
van u als gebruiker.
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de juiste werking van de website. Voor deze cookies is geen
toestemming van u als gebruiker nodig.
Analyse cookies
Connect2love gebruikt analyse cookies van Google Analytics om de website te verbeteren en het
gebruik te meten. Speeddatenzeeland.nl heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld
waardoor geen persoonsgegevens aan u als bezoeker kunnen worden gekoppeld. Ook heeft
Connect2love een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarom is ook voor deze cookies
geen toestemming van u als gebruiker nodig. Lees ook het privacybeleid van Google Analytics.
Connect2love heeft hier geen invloed op.
Google Analytics plaatst de volgende cookies:
Naam Doel Geldigheid
_ga
Wordt gebruikt door Google Analytics om bezoekers te onderscheiden. 2 jaar
_gat_gtag_UA_197212780_2 Wordt gebruikt om de calls naar Google Analytics te
minimaliseren Duur van de sessie
_gid Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische gegevens te genereren in Google
Analytics over hoe bezoekers onze website gebruiken. Duur van de sessie

Cookies uitzetten
Analyse cookies zijn niet noodzakelijk, deze kunt u uitzetten. De cookies zijn dan alleen uitgeschakeld
op het apparaat en in de browser waarop u dit doet. Maakt u gebruik van onze website op een ander
apparaat of browser? Herhaal daar dan deze handeling. Meer informatie omtrent het in- en
uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.
Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door
Connect2love? Bel Connect2love gerust op 0113-230332 of stuurt u een e-mail naar:
info@connect2love.nl. Ook kunt u gebruikmaken van het contactformulier op de website:
www.connect2love.nl.

