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1. DISCLAIMER / PRIVACY STATEMENT  

Gegevens MainPort 
MainPort Services BV 
Peijserstraat 124 
6101GH Echt 
Nederland 
Telefoon: +31 475 416 41 
Email (inzake AVG): privacy@mainport.nl 

MainPort respecteert de privacy. 
MainPort hecht veel waarde aan uw privacy. MainPort geeft de door u verstrekte 
persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk 
toestemming voor hebt gegeven of hiertoe een verplichting bestaat op basis van 
wet- of regelgeving.. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
MainPort houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent de 
bescherming van persoonsgegevens en de Europese Privacy Verordening 
(EU/2016/679). MainPort behandelt de door u verstrekte persoonlijke  gegevens 
met grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. 

Communicatie 
Wanneer u een e-mail, een contactformulier naar MainPort verzendt, is het 
mogelijk dat die berichten als e-mail bewaard worden. Soms wordt naar uw 
persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, gevraagd. 
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde 
partij. Als u technische support-vragen stelt, is het mogelijk dat deze verwerkt 
worden in ons service-ticket systeem. 

Cookies 
Op de MainPort-websites worden verschillende soorten cookies gebruikt: 

Functionele cookies 
MainPort gebruikt functionele cookies om het navigeren over de website te 
vergemakkelijken Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te 
laten functioneren. 

Analytische cookies 
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag wordt mogelijk door MainPort 
gebruikt ten behoeve voor verdere optimalisering van en communicatie over 
MainPort-producten en -diensten. Uiteraard gebeurt dit enkel op een behoorlijke 
en zorgvuldige wijze in overeenstemming met de  toepasselijke wet. 
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Rechten van bezoekers 
U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van uw rechten,  zoals onder meer: 
inzage, correctie, beperking, bezwaar of gegevenswissingen, door het indienen van 
een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u vragen heeft ten aanzien 
van het gebruik van uw persoonlijke data, dan kunt u die richten aan onze 
functionaris voor de gegevensbescherming door een email te sturen naar 
privacy@mainport.nl. 

MainPort behoudt zich het recht voor om u, voorafgaande aan het inwilligen van uw 
verzoek, te identificeren ten kantore van de vennootschap, door middel van 
uw  geldig identiteitsbewijs. 

Geen vergoeding 
Tenzij uw verzoek tot het uitoefenen van een van uw rechten excessief, niet 
gemotiveerd of onredelijk is, zal MainPort geen kosten in rekening brengen. Indien 
u een klacht indient bij de relevante autoriteit, komen de daarmee gepaard gaande 
(juridische) kosten voor uw rekening. 

Tijdsperiode om antwoord te geven 
MainPort zal trachten om een legitiem verzoek binnen een redelijke termijn, zijnde 
1 maand  na ontvangst van het verzoek, te beantwoorden. Indien uw  vraag 
complex is of wanneer u verschillende verzoeken of vragen tegelijkertijd heeft 
gesteld, dan kan het langer duren voordat u een antwoord krijgt. In een dergelijk 
geval zullen wij u informeren en u regelmatig op de hoogte brengen van de 
voortgang. 

Disclaimer 
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de 
gebruiker kennis heeft genomen van  deze voorwaarden, deze te begrijpen, 
daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. MainPort sluit alle 
aansprakelijkheden uit ten aanzien van het gebruik van de MainPort website, de 
geplaatste cookies of voor handelingen van derden die persoonlijke gegevens 
verwerken zonder instructie van MainPort. 

Informatie op deze website 
MainPort besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en aan het up-to-date 
houden van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de 
getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. MainPort sluit iedere vorm van 
aansprakelijkheid uit voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via 
deze site weergegeven informatie. 

Beveiliging 
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft 
MainPort verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder 
maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging en onrechtmatige 
en onbedoelde vernietiging en verlies. 
MainPort heeft een procedure geïmplementeerd die beschrijft wat te doen bij een 
inbreuk van persoonsgegevens en wanneer MainPort wettelijk verplicht is de 
Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel u,  te informeren. 
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Verwijzingen en hyperlinks 
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie 
van de gebruiker. MainPort aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. 

Virussen 
MainPort garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of 
hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, troyan 
horses  of vergelijkbare schadelijke componenten. 

Contact informatie 
Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming 
van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact via e-mail:  
privacy@mainport.nl  

  

Versie: mei 2018 
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