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Contactgegevens
Busschuttenpoort 6D01
6211 WB Maastricht
info@reneveugen.nl

Informatieverzameling
Webdesign René Veugen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-Gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer
BTW nummer

Webdesign René Veugen zal persoonlijke data nooit delen met derde en zal onder geen omstandigheden data
verkopen aan derden. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand komt bewaren wij gegevens niet
langer dan een jaar.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reneveugen.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.
Informatiegebruik
De persoonsgegevens die worden verzameld hebben als doel:
Factuuradressering
Digitaal of telefonische communicatie
Hosting succesvol en beveiligd te laten werken op jouw website
Beveiliging
Alle gegevens en informatie die met de service worden overgedragen zijn beveiligd door middel van SSL protocol.
De gebruikersgegevens worden dus ook encrypted opgeslagen in een eigen database.
Cookies
Webdesign René Veugen en zijn/haar klanten maken gebruik van cookies om de website optimaal weer te geven
voor jouw gebruiksgemak. Er wordt gebruik gemaakt van functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk op jouw privacy maken.
Functionele cookies zijn voornamelijk nodig om de websites te voorzien van gebruiksgemak.
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijg ik
inzicht in het gebruik van een website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd.
Met deze data kunnen websites geoptimaliseerd worden, waardoor je de gebruikerservaring voor bezoekers kunt
verbeteren.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.
Je kunt jouw browser zo instellen dat tijdens een bezoek aan onze websites geen cookies worden geplaatst. Meer
informatie over deze instellingen kunt u vinden in de Helpfunctie van jouw browser.
Wanneer je het idee hebt dat eerdergenoemde informatie niet wordt nageleefd, dan kun je contact met mij
opnemen via info@reneveugen.nl
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