
Privacy Statement 
 
Dit privacy statement beschrijft hoe Digital Governance Advisory BV omgaat met persoonsgegevens die wij 
via onze website verzamelen. 
 
Wij verzamelen op verschillende manieren persoonsgegevens op onze website: 
1. Door middel van cookies verzamelen we gegevens waarmee we het bezoek aan onze website 

analyseren. We houden bij welke blog items en artikelen veel gelezen worden. Dat helpt ons om te 
bepalen over welke onderwerpen we nog meer kunnen publiceren. Daarnaast gebruiken we cookies 
om te weten of onze online advertentiecampagnes aanslaan. 
Momenteel maken wij gebruik van twee soorten cookies: 
– Functioneel (essentieel voor de werking van de website): Google Tag Manager 
– Analyse (om de gebruikservaring te verbeteren): Google Analytics (Zie ook het privacybeleid van 
Google Analytics) 
 

2. Wanneer u via het webformulier een vraag stelt en contact zoekt met Digital Governance Advisory 
vragen wij om uw naam en contactgegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen. 
In alle gevallen verzamelen wij alleen de noodzakelijke gegevens voor het betreffende doel, zoals uw 
naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.  
 

Indien u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig voor 
de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail. 
 
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw 
(persoons)gegevens voor niet geautoriseerde derden toegankelijk zijn. De servers waarop de website is 
gehost staan in Nederland. 
 
Wanneer wij uw gegevens hebben gekregen op basis van ‘’Toestemming’’ willen we u erop wijzen dat u uw 
toestemming hiervoor ook ten alle tijden kunt intrekken. Neem hiervoor contact op met info@digital-
governance-advisory.nl. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verkopen of verstrekken 
aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplicht. 
 
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen door een e-mail 
te sturen naar info@digital-governance-advisory.nl Hierbij vragen wij u om ter controle van uw identiteit 
een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn 
gemaakt). Wij zullen daarna op korte termijn, maar uiterlijk binnen twee weken, contact met u opnemen. 
 
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 17 oktober 2018. 
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