Privacy Statement
Door het gebruiken van deze website en/of het gebruiken van de PlanKluis stemt u er mee in
dat u gebonden bent door de Disclaimer en de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd
op deze website.
Persoonsgegevens en de gegevens in de PlanKluis zijn niet aan elkaar gekoppeld zodat de
wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) op de PlanKluis niet van toepassing is. In de
administratie van PlanningMasters BV wordt echter wel een koppeling gemaakt tussen de
PlanKluis en de persoonsgegevens die nodig zijn om de automatische incasso uit te voeren.
Daarom conformeren wij ons aan de WBP.
Dit houdt in dat wij de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken voor interne doeleinden
en voor advisering aan u, de klant. Wij gebruiken dus alleen gegevens die nodig zijn voor
een optimale dienstverlening en communicatie aan u en met u. In geen geval zal
PlanningMasters B.V. persoonsgegevens van de gebruiker aan enige derde ter beschikking
stellen alvorens schriftelijke toestemming van gebruiker te hebben verkregen, tenzij
PlanningMasters BV wettelijk verplicht is tot een dergelijke terbeschikkingstelling of in die
situaties waarbij een derde wordt ingeschakeld ten behoeve van een juiste advisering van de
klant doch dan niet zonder gebruiker schriftelijk hiervan op de hoogte te hebben gesteld.
Om een proef-PlanKluis aan te vragen is alleen een e-mail adres noodzakelijk maar dit mail
adres hoeft natuurlijk niet uw naam te bevatten waardoor u tijdens de proefperiode geheel
anoniem kunt zijn als u dat wilt.
Hoewel de persoonsgegevens in de PlanKluis niet gekoppeld zijn aan andere bestanden en
de PlanKluis naar de modernste maatstaven beveiligd is, dient u te bedenken dat door u in
de PlanKluis opgeslagen informatie het soms mogelijk maakt uw identiteit vast te stellen. Dit
kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over de functie die u uitoefent binnen een bedrijf,uw
naam of een adres van onroerend goed dat u bezit. U kunt dit makkelijk voorkomen door
waar nodig gefingeerde data te gebruiken mits deze natuurlijk niet essentieel zijn voor de
rekenmachine achter de PlanKluis. Uw vult bijvoorbeeld niet uw echte geboortedatum in
maar een datum een paar dagen eerder of later, maar in ieder geval wel het juiste jaar en
liefst de juiste maand.
Tijdens gebruik van de PlanKluis worden wel een aantal gegevens bijgehouden die gebruikt
worden om het concept en onze service te verbeteren. U moet hierbij denken aan gegevens
over de tijd dat u bent ingelogd in uw PlanKluis en welke pagina’s u bezocht heeft. Ook de
door u gebruikte browser en schermresolutie worden genoteerd. Deze gegevens worden
gebruikt om de PlanKluis en de dienstverlening aan u te verbeteren. Onze site gebruikt ook
een permanente cookie bij het uitlogscherm, andere cookies worden niet gebruikt. Tenslotte
bewaren wij uw wachtwoord. Dit is nodig omdat anders uw PlanKluis gegevens verloren
gaan als u uw wachtwoord vergeet. Mocht u uw wachtwoord vergeten dan kunt u door een
simpele mail uw wachtwoord terugkrijgen mits u uw bij ons bekende e-mail adres gebruikt.

