Privacy Policy
Who are we

This statement applies to all products and services supplied by IFTG.
IFTG, a collaboration between Footvolley Groningen and Flex4Sales, both established in
Groningen, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy
statement.
Our website address is: https://www.IFTG.com.

What personal information we collect and why we collect it
Reactions

When visitors leave comments on the site, we collect the information shown in the response
form, the IP address of the visitor, and the browser user agent to help detect spam.
An anonymous string, based on your e-mail address (this is also called a hash) can be sent to
the Gravatar service if you use this. The privacy policy page can be found here:
//automattic.com/privacy/. After your response has been approved, your profile photo will
be publicly visible in the context of your response.

Media

If you are a registered user and upload images to the site, you must avoid uploading images
with EXIF GPS location information. Visitors to the website can download the images from
the website and view the location data.

Contact forms
Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, your e-mail
address and website may be stored in a cookie. We do this for your convenience so that you
do not have to enter this information again for a new response. These cookies are valid for
one year.
If you have an account and you log in to this site, we will store a temporary cookie to
determine whether your browser accepts cookies. This cookie contains no personal
information and is deleted as soon as you close your browser.
As soon as you log in, we will store some cookies in connection with your login information
and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display
options for 1 year. If you select "Remember me", your login will be saved for 2 weeks. As
soon as you log out of your account, login cookies are deleted.
When you change or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This
cookie does not contain any personal data and only contains the post ID of the item that you
have edited. This cookie expired after a day.

Embedded content from other websites

Messages on this site may contain embedded (embedded) content (for example, videos,
images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same
as if the visitor had visited this other website.
These websites may collect data about you, use cookies, embed third-party tracking, and
monitor your interaction with this embedded content, including the interaction with
embedded content if you have an account and are logged into that website.
This privacy statement does not apply to third-party websites that we refer to via our
website. Therefore, check whether the site you visited contains a privacy statement. If so,
read this to see if you yourself agree with the privacy policy of the party in question.

Analytics
With whom we share your data

IFTG does not sell your data to third parties and only provides this if this is necessary for the
implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We enter
into a processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure
the same level of security and confidentiality of your data.

How long we keep your data

When you leave a response, that response and the metadata of that response will be saved
forever. In this way, we can automatically recognize and approve follow-up responses
instead of moderating them.
For users registered on our website (if applicable), we also store personal information in
their user profile. All users can view, change or delete their personal information at any time
(the username cannot be changed). Website administrators can also view and change this
information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site or have left comments, you can request an export file of
your personal information that we have from you, including all information that you have
provided to us. You can also request that we remove all personal information that we have
from you. This does not contain any data that we are required to keep for administrative,
legal or security purposes.

Where we send your data

Responses from visitors can be guided by an automated spam detection service.
IFTG processes your personal data because you use our services and / or because you have
provided these to us yourself. Data that IFTG may need from you or is necessary for the
purposes described below and that are processed by IFTG in any case and at least include:
•
Initials and surname
•
Sex
•
Date of birth

•
Company Name
• Address details (consisting of street name + house number + zip code)
• Telephone number (mobile or landline)
•
E-mail address

Why we need data

Once you have an agreement with van IFTG, we want to be of good service. We use your
data for the following purposes:
• Being able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services.
• Inform you about changes to our services and products.
• If we are legally obliged to do this, such as data that we need for our tax return.
• Data can also be used for promotional or marketing purposes, which is proportional to the
type of services provided by IFTG. For example, to inform you via our newsletter about a
new IFTG activity. If you do not want to be contacted via our newsletter, you can indicate
this in the newsletter by clicking on 'unsubscribe' below. We can only use your data for a
purpose other than that for which it was originally processed if there is a close relationship
between the two purposes.

Additional information
How we protect your data

IFTG attaches great importance to the security and protection of your personal data. IFTG
has taken appropriate technical and organizational measures to secure and protect your
personal data against loss, alteration, misuse or against any (other) form of unlawful
processing. Every person who has access to personal data at IFTG and / or processes it, is
obliged to keep this data confidential, unless otherwise provided by law or regulation. If IFTG
uses the services of third parties, IFTG will make agreements regarding the necessary
security measures in the context of the protection of personal data. If you have the
impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please
contact us.

Ask

For questions or comments about the processing of your personal data and this Privacy
Statement, you can contact us via contact@IFTG.com.

Change in privacy policy

We reserve the right to change our privacy policy at any time. However, you will always find
the most recent version on this page. If the new privacy policy has consequences for the way
in which we process already collected data with regard to you, we will inform you of this by
e-mail.

Nederlands

Privacybeleid
Wie zijn we
Deze verklaring is van toepassing op alle door IFTG geleverde producten en diensten.
IFTG, een samenwerking tussen Footvolley Groningen en Flex4Sales, beide gevestigd te
Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Ons website-adres is: //www.IFTG.com.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en
waarom we die verzamelen
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het
reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te
detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash
genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De
privacybeleidspagina kun je hier vinden: //automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is
goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, moet je
voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van
de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren
Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang
geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te
bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en
wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave
opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van
jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel
wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s,
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op websites van derden waar wij via onze
website naar verwijzen. Kijk daarom of de door jou bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo
ja, lees deze om te zien of jij zelf zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de
betreffende partij.

Analytics

Met wie we jouw data delen
IFTG verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd
bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in
plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke
informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet
gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een
exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je
ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je
hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met
administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid
worden.

Jouw contactinformatie
IFTG verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die IFTG van je nodig kan heeft of noodzakelijk zijn
in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door IFTG in ieder geval en ten
minste worden verwerkt, betreffen:
•

Voorletters en achternaam

•

Geslacht

•

Geboortedatum

•

Bedrijfsnaam

•

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

•

Telefoonnummer (mobiel of vast)

•

E-mailadres

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van IFTG, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij
gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in
verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit IFTG. Bijvoorbeeld om je via
onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van IFTG. Wil je niet
benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief
door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een
ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen
beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Aanvullende informatie
Hoe we jouw data beveiligen
IFTG hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. IFTG
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen
enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij IFTG toegang heeft tot
persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor
zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval IFTG gebruik maakt van de
diensten van derden, zal IFTG in het kader van de bescherming van persoonsgegevens
afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat je
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons
op.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit Privacy
Statement kun je contact met ons opnemen, via contact@IFTG.com.

Wijziging in privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per
e-mail op de hoogte.

