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Privacyverklaring
TARS visuele presentatie respecteert uw privacy en al uw gegevens worden ver-
trouwelijk behandeld. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een 
manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming (Verordening EU 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere 
wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt in meer detail 
uiteengezet hoe TARS visuele presentatie met dergelijke gegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is opgedeeld in een algemeen deel, een deel voor klanten 
met betrekking tot de administratieve doeleinde, en een deel voor het gebruik van 
de website TARS visuele presentatie, www.tars.nl.

1) Algemeen

Voor het leveren van onze producten en diensten aan klanten verwerken wij persoonsgegevens. Deze 
verwerken we in onze eigen software. Wij verkopen of verstrekken uw gegevens nooit aan derde par-
tijen. We zullen uw gegevens alleen delen:

• Om op uw verzoek diensten of producten leveren;

• In geval van (juridisch) onderzoek bij illegale activiteiten, veronderstelde fraude, mogelijke bedrei-
ging van fysieke veiligheid en welzijn van andere personen, schending van de Algemene Voorwaar-
den, of als TARS visuele presentatie hierom wordt verzocht door een rechtbank;

• In geval van een overname door of samenvoeging met een ander bedrijf. In dit geval wordt u hier-
van tijdig op de hoogte gesteld voordat dit aan de orde is.
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Hierna wordt TARS visuele presentatie gerefereerd als “TARS”.

1.1 Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan TARS geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door 
aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partij-
en (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoons-
gegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen 
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in 
het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij 
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.



1.2 Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen;

• Alle personen die namens TARS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan ge-
heimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of techni-
sche incidenten;

1.3 Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hier-
voor onze contactgegevens bovenaan de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij 
vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld 
aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden 
in de instellingen van uw browser. 

1.4 Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

2) Verwerking Persoonsgegevens

TARS verwerkt (persoons)gegevens van u als klant. De gegevens worden gebruikt om bepaalde admi-
nistratieve handelingen te kunnen verrichten (financiële administratie en facturatie). Communicatie 
met de klant over de opdracht of andere zaken. 

In dit kader verwerkt TARS de volgende gegevens:

• Aanhef;

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• E-mailadres.

• Adres.

• Telefoonnummer.

3) De Website van TARS visuele presentatie

Dit onderdeel beschrijft de gegevensverwerking binnen de website van TARS  
(bereikbaar via https://tars.nl ).

3.1 Contactformulier
Op de website van TARS kan gebruik gemaakt worden van een contact formulier. Dit formulier is bedoeld 
voor een snelle communicatie vanuit de website naar TARS. Onderstaande gegevens worden gebruikt om 
contact met u op te nemen zodat wij uw vraag, opmerking en/of opdracht kunnen behandelen. 



In dit kader verwerkt TARS de volgende gegevens:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• E-mailadres.

• Telefoonnummer.

3.2 Google Analytics
Op de website van TARS wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om te meten hoe vaak en op 
welke wijze de website wordt bezocht. Om deze meting te verrichten zal Google bepaalde informatie, 
zoals uw IP-adres, opslaan op haar servers in de Verenigde Staten. De privacyverklaring van Google 
kan (onder andere) op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ worden geraadpleegd. TARS 
heeft Google in dit kader niet toegestaan om de verkregen informatie voor andere doeleinden te 
gebruiken dan voor de dienstverlening aan TARS.

3.3 Facebook
De inhoud van sommige pagina’s binnen de website van TARS kan worden gedeeld via Facebook. Bij 
het delen slaat Facebook cookies op op uw computer. Facebook kan in dit geval tevens persoonsge-
gevens van u verwerken. Om na te gaan wat Facebook met deze gegevens kan doen, kunnen de res-
pectievelijke privacyverklaringen van Facebook worden geraadpleegd. TARS heeft hier geen invloed 
op en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

3.4 Cookies
Door de website wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat door de browser op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. TARS 
gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en daarmee uw gebruiksgemak 
te verhogen. TARS vraagt u hiervoor om toestemming op het moment dat u de website van TARS 
bezoekt. U kunt in uw browser instellen dat u geen cookies wenst op te slaan op uw computer en u 
kunt eerder opgeslagen cookies ook verwijderen. U leest meer over dit proces op http://www.consu-
mentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/ .

’t Kempke 3, 5845 GB Sint Anthonis, (0485) 38 50 86, www.tars.nl, info@tars.nl

BTW NL 804147462B01, IBAN NL13 RABO 0140 2140 97

TARS Visuele Presentatie

Op al onze diensten en/of leveringen zijn onze algemene 

voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de 

KvK ‘s-Hertogenbosch onder nummer 160.75.744

’t Kempke 3, 5845 GB Sint Anthonis, (0485) 38 50 86, www.tars.nl, info@tars.nl

BTW NL 804147462B01, IBAN NL13 RABO 0140 2140 97

TARS Visuele Presentatie

Op al onze diensten en/of leveringen zijn onze algemene 

voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de 

KvK ‘s-Hertogenbosch onder nummer 160.75.744


