Privacyreglement
Verwezen wordt tevens naar hetgeen is opgenomen in het Colofon.
Privacy en veiligheid
Not-One B.V. streeft er naar diensten en producten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij
betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige
omgang met de persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze
onderneming.
Digideur is een dienst van Not-One B.V. Digideur biedt de mogelijkheid om online een opdracht tot het
verrichten van ambtshandelingen in een vooraf geselecteerd postcodegebied bij de daar aangesloten
gerechtsdeurwaarder te laten bezorgen.
Het verstrekken van onjuiste informatie en misbruik van Digideur is strafbaar en zal worden gemeld aan
de autoriteiten.
De gebruiker betaalt de geselecteerde gerechtsdeurwaarder op factuur voor de ambtsverrichting
waarvoor door gebruiker opdracht is verstrekt.
Digideur
Indien een gebruiker zich heeft aangemeld kan hij / zij genieten van de vele voordelen van Digideur.
Indien een gebruiker zich registreert heeft Not-One de mogelijkheid om deze gebruiker op de hoogte te
stellen van relevante vakinformatie en / of acties via fysieke danwel digitale post.
Gegevens
Mede voor het verzenden van een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling is het nodig dat de
gebruiker voor de uitvoering enige gegevens ter beschikking stelt aan Not-One. Tijdens het bezoek aan
de website kan Not-One zowel direct als indirect persoonsgegevens van / over gebruiker verzamelen.
Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden
verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van Digideur gebruikers in dit
opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden.
1.
Door Not-One worden alleen die gegevens verwerkt, die de bezoeker door middel van het invullen van de
website aan Not-One verstrekt.

2.
De gegevens van de gebruiker en ontvanger en de gegevens met betrekking tot inhoud en opmaak van
de opdracht tot ambtsverrichting worden voor geen ander doel gebruikt dan de uitvoering van de
opdracht om die betreffende ambtsverrichting te verrichten / te laten verrichten en bezorgen en ter
optimalisatie van de dienst en de klantenservice. Gebruikers van Digideur hebben Not-One gerechtigd
om periodiek op de hoogte te worden gesteld van relevante vakinformatie en / of acties.

3.
Not-One waarborgt dat op basis van de verstrekte gegevens uitsluitend informatie aan de door Not-One
ingeschakelde derden, waaronder begrepen de aangesloten gerechtsdeurwaarders, in het kader van
Digideur wordt verstrekt.

4.
Ter optimalisatie van haar dienstverlening maakt Not-One gebruik van gepersonificeerde statistische
gegevens van gebruiker en ontvanger over het gebruik van de Digideur website.
Not-One wordt op deze wijze in de gelegenheid gesteld de gebruiker op basis van deze statistische
gegevens op de hoogte te stellen van acties respectievelijk op basis van deze statistische gegevens de
contractueel overeengekomen tarieven aan ontvanger door te belasten.
Not-One doet er alles aan om de beveiliging van persoonlijke gegevens te waarborgen.
De gegevens, die nodig zijn voor registratie bij Digideur, worden eigendom van Not-One en worden niet
verkocht of – met inachtneming van het voorgaande – aan andere derden verstrekt.
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De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming
Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend en alleen worden gebruikt ter
uitvoering van Digideur gerelateerde diensten alsmede voor het toesturen van vakinformatie /
commerciële uitingen. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de
(persoons)gegevens. De gebruiker kan bij Not-One te allen tijde kosteloos verzet aantekenen tegen deze
verwerking van (persoons)gegevens. Dit privacy reglement is niet van toepassing op internetsites van
derden die zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Not-One door middel van links met de
website van Digideur.nl zijn verbonden.
Cookies
Op de website van Digideur wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met
gegevens dat op de harde schijf van de gebruiker computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten
geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website voor de gebruiker
gemakkelijker te maken. Als de gebruiker in zijn browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kan hij /
zij nog steeds alle onderdelen van de website bezoeken.
Not-One behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy reglement. Het
verdient aanbeveling om dit privacy reglement regelmatig te raadplegen zodat de gebruiker op de hoogte
is van deze wijzigingen.
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