Privacy reglement De Myse
Uw privacy is voor mij belangrijk. Hieronder kunt u lezen hoe ik omga met de persoonsgegevens die
ik ontvang van (potentiële) opdrachtgevers ten behoeve van mijn werkzaamheden voor mijn bedrijf
De Myse.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
•
•
•
•

Voornaam/achternaam contactpersoon
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Deze gegevens heb ik nodig om een factuur op te stellen naar aanleiding van een opdracht en/of om
op een later tijdstip nog eens contact op te nemen.
Van potentiële opdrachtgevers ontvang ik naam/tel/email via telefoon of het offerteformulier op
mijn site.
Ik bewaar u gegevens voor een periode van maximaal 5 jaar.
Delen met anderen: Ik deel uw gegevens niet met anderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen, u kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@demyse.nl.
Bescherming gegevens: De Myse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website is ook beveiligd met een SSL certificaat.
Cookies: Op de website worden alleen technische en functionele cookies (wordpress cookies) om de
website te verbeteren en analytische cookies (google analytics) die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn
website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Deze versie van onze privacyverklaring is van maart 2020 en wordt geüpdate indien hier aanleiding
toe is.

