
Privacyverklaring en Cookiebeleid 
 
Enber staat ervoor integer en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze worden dan ook 
zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. 
 
Enber respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en haar (potentiële) opdrachtgevers. 
Enber verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens, tenzij u deze bewust aan ons heeft verstrekt via de 
website, via e-mail, mondeling of anders. 
 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u die hebt verstrekt. Dit kan 
onder meer zijn voor het inventariseren van uw vraag of voor het uitvoeren van uw opdracht. Uw gegevens 
worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt tenzij Enber daartoe 
wettelijk verplicht is. 
 
Onze website kent een contactformulier. Om op uw vraag of bericht te kunnen reageren zal Enber enkele 
gegevens van u vastleggen. U kunt ons natuurlijk ook rechtstreeks mailen via info@enber.nl. 
De persoonsgegevens die u met ons deelt, worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Enber nodig 
is. 
 
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de door u bezochte website 
automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij identificeren u niet, maar gebruiken de cookies om 
de bezoekerservaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser 
wijzigen om cookies te weigeren. 
 
Enber heeft passende maatregelen genomen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens. We streven daarmee naar een passend beveiligingsniveau. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@enber.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De persoonlijke gegevens (met uitzondering van uw naam) 
maakt u zwart. 
 
Enber behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacy statement aan te passen. 
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