Privacy- en cookieverklaring Sander Wooning Webdesign

Inleiding
De privacyverklaring van Sander Wooning Webdesign is opgesteld wegens de nieuw
ingevoerde wet- en regelgeving op 25 mei 2018. De wet bescherming
persoonsgegevens werd vervangen voor het AVG. Hierdoor kregen bedrijven hun
eigen verantwoordelijkheden om klantgegevens veilig te bewaren en transparantie te
bieden over het gebruik hiervan.
Bedrijf omschrijving
Sander Wooning Webdesign ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hierna
KVK genoemd, onder het nummer 72247118. Sander Wooning Webdesign voert
volgens het KVK de volgende activiteiten uit: Ontwikkelen, produceren en uitgeven
van software (SBI 6201). Hierin wordt nadruk gelegd op de ontwikkeling van
websites. Sander Wooning Webdesign is gevestigd op Sterremos 20 ter
Bergschenhoek.
Gebruik van Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een
cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en
door je browser wordt opgeslagen. De cookies verzamelen gegevens over je
computer of apparaat, zoals je browsertype en -instellingen en je IP-adres. Sander
Wooning Webdesign maakt gebruik van analytische cookies, beveiligingscookies en
functionele cookies. Cookies worden nooit gebruikt voor marketing- en/of
reclamedoeleinden. Hiervoor stelt Sander Wooning Webdesign enkel de bezoeker op
de hoogte van het huidige cookiebeleid.
Te verwerken persoonsgegevens
Sander Wooning Webdesign verzamelt verschillende persoonsgegevens. Dit hangt
sterk af van de geleverde dienst. De meest verzamelde gegevens zijn:
-

NAW-gegevens (Persoonlijk en/of zakelijk)
BTW & KVK nummer
Naam, achternaam, E-mail, telefoonnummer en functie contactpersoon.
Gegevens over uw activiteiten op onze website: IP Adres, internetbrowser en
apparaat type.

Doel gegevens
Uw gegevens worden verzameld voor de uitvoering van de dienstverlening van
Sander Wooning Webdesign. De gegevens worden vastgelegd om praktische
redenen zoals:
-

Communicatie en informatievoorziening
Optimalisatie diensten
Facturatie
Aanvulling op het portfolio van Sander Wooning Webdesign.

Indien voorkomend dat uw persoonsgegevens worden verwerkt om andere reden,
dan zal Sander Wooning webdesign daar expliciet toestemming voor vragen.
Het is mogelijk dat Sander Wooning Webdesign contact opneemt om feedback te
vragen over onze diensten.
Verstrekking aan derde
Sander Wooning webdesign kan gebruik maken van diensten van derden, dit ter
verbreding van de huidige kennis. Hiervoor kunnen uw gegevens worden gebruikt.
De bovengenoemde persoonsgegevens zullen in geen enkel geval worden gebruik
voor commerciële of goede doelen.
Uw persoonsgegevens worden aan derden verstrekt wanneer dit wettelijk verplicht is.
Ontvangers gegevens
Sander Wooning Webdesign ontvangt al het mailcontact via de mailserver van
Antagonist B.V. Dit is ook van toepassing op het contactformulier op de website van
Sander Wooning Webdesign. Uw gegevens over uw activiteiten op onze website
worden ontvangen via Google Analytics.
Uw Rechten
Recht op inzage: je moet de persoonsgegevens van een persoon opsturen/delen als
de persoon daarom vraagt.
Recht op rectificatie: zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door jou fout
verwerkt? Dan moet je die aanpassen als daarom gevraagd wordt.
Recht op het indienen van een klacht: als iemand een klacht wil indienen, dan gaat
dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Dit vermeld je onder de rechten.
Recht op overdracht: als jij een dienst aanbiedt en je klant besluit om over te stappen
op een andere partij, dan heeft je klant het recht dat de gegevens door jou worden
overdragen aan die andere partij.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: de persoon waarvan de
gegevens bij jou opgeslagen liggen mag aangeven dat hij niet meer wil dat jij die
gegevens gebruikt.
Beveiliging
Voor de bescherming van de persoonsgegevens hebben wij passende
organisatorische ten technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid
van ons verwacht kunnen worden. De verzonden gegevens over de website zijn
beveiligd door middel van een SSL-certificaat waardoor de verstuurde gegevens
versleuteld zijn.

Ook wordt er zover mogelijk een twa-steps-authenticatie gebruikt.
Wijzigingen
De privacyverklaring is voorbehouden voor wijzigingen. De meest recente versie is te
vinden op de website: www.Sanderwooning.nl
Mocht u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen hebben, kunt u contact
opnemen met Sander Wooning. info@sanderwooning.nl

