Privacy verklaring
Versie 2021

Artikel 1: Privacybeleid
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 Februari 2021, door Marimi Group ,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met bijbehorend KVKnummer: 80085008,
Vestigingsnr 000046458158
De Marimi Group, gevestigd te Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen, is zich ervan bewust dat u
vertrouwen stelt in ons als Midden Kader Bedrijf en onze medewerkers in de functie van
adviseur/intermediairs.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te
waarborgen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij evt. verzamelen als u een van
de websites van de Marimi Group, waaronder Marimi-group website gebruikt, waarom wij deze
gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring kunnen verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van de
Marimi Group.
U dient zich ervan bewust te zijn dat de Marimi Group niet verantwoordelijk gehouden kan worden
voor het privacy beleid van andere websites en bronnen, daarom dat wij geen content van andere
sites gebruiken op onze eigen websites: https://marimi-group.nl , https://marimi-green.nl , https://
marimi-clean.nl , https://marimi-care.nl
Door gebruik te maken van deze websites geeft u aan, het privacy beleid te accepteren.
De Marimi Group respecteen de privacy van alle gebruikers van onze sites en dragen er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Artikel 2: Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten zoals vermeld op de websites https://marimigroup.nl , https://marimi-green.nl , https://marimi-clean.nl , https://marimi-care.nl kunnen wij u
vragen om aanvullende persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de
diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van
Marimi Group of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij doen beschikken.
Artikel 3: Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant kunnen zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Marimi Group.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij doen
beschikken.
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Artikel 4: Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven op de websites https://marimi-group.nl , https://marimi-green.nl , https://marimi-clean.nl ,
https://marimi-care.nl waarvan dit privacy beleid een onderdeel van is. Tenzij wij nadrukkelijk
schriftelijk of via geluidsopname van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Artikel 5: Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden ten
behoeve van het doel waarvoor u ons heeft benaderd. Ze zullen niet verder verspreid worden.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Marimi Group is verplicht
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te garanderen.

Artikel 6: Verandering
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Artikel 7: Keuze voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt
Artikel 8: Aanpassen/Uitschrijving bestand
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn klantenbestand wilt laten verwijderen, kunt u
contact met mij op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Artikel 9: WET: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum
geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Wij zullen ons dan ook moeten houden aan deze
wet. Mocht in dit privacy beleid iets niet aan de orde zijn zoals in de wet beschreven, zijn wij
verplicht om het beleidsplan bij te stellen. U mag mij ons dan ook ten alle tijden hierop wijzen.
Artikel 10: Gebruik van Cookies.
De websites https://marimi-group.nl , https://marimi-green.nl , https://marimi-clean.nl ,
https://marimi-care.nl maken gebruik van session cookies en van session storage.
session Cookies

Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.
Bij functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen.
Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer.
De session cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.
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Javascript

We gebruiken session cookies om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of
smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet
op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste
manier weergegeven.
Formulieren

We gebruiken de session cookies ook om onze evt. online formulieren goed te laten werken.
Waaronder mogelijk het contactformulier en het klachtenformulier. De session cookies worden
verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.
Session Storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn.
Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in
uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de
website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt of
opgeslagen.
Artikel 11: Vragen en terugkoppeling
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacy beleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Marimi Group
Email: info@marimi-group.nl
telefoonnummers: +31 (0)611112758 / +31 (0)626092572

