Privacy Verklaring MarcelvangalenDesign
Het verwerken van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van de diensten van MarcelvangalenDesign of als je een offerte aanvraagt kan het zijn dat we
je persoonsgegevens verwerken. Het gaat dan om:
- Je voor- en achternaam
- Je adresgegevens
- Je telefoonnummer
- Je e-mailadres
- Je bankrekeningnummer

Waarom?
We verwerken die persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen, of het uitvoeren van een dienstverlening.
Mocht je geabonneerd zijn op onze electronische nieuwsbrief, dan bewaren we natuurlijk je emailadres.

Hoe lang MarcelvangalenDesign die gegevens bewaart
We bewaren je gegevens voor de uitvoering van een overeengekomen dienstverlening en na afloop daarvan om
je in een later stadium aanbiedingen te kunnen doen. In alle gevallen kun je via de website aangeven dat je onze
aanbiedingen niet (meer) wenst te ontvangen. In dat geval beëindigen we de verwerking van je gegevens voor dat
doel met onmiddellijke ingang.
Mocht je geabonneerd zijn op de nieuwsbrief, dan worden je gegevens die we nodig hebben om je die te kunnen
toesturen gedurende de looptijd van het abonnement verwerkt. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan via de website,
of door onderaan de nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken.

Delen met anderen
We delen je gegevens alléén met anderen als dit nodig is om een opdracht of dienstverlening uit te voeren, of te
voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen je hierover dan altijd vooraf informeren.

In kaart brengen website bezoek
Op onze website www.marcelvangalendesign,nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MarcelvangalenDesign gebruikt deze
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd
en niet gedeeld met anderen.

Google Analytics
Op onze website www.marcelvangalendesign.nl maken we gebruik van Google Analytics. We hebben een
bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. ‘Gegevens delen’
in de beheeromgeving staat uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met
de Google Analaytics Cookies.
We hebben Google geen toestemming gegeven om via MarcelvangalenDesign verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten en overigens Google Analytics ingesteld conform de aanbevelingen van de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
Je hebt natuurlijk altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Stuur in
dat geval even een mailtje naar info@mvgdesign.nl, of neem telefonisch contact op via +31(0)411 671957. We
reageren dan zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen 4 weken.
Als je wil, sturen we je gegevens op in een electronisch formaat als XML of PDF. Als je wil dat we je gegevens direct
doorsturen naar een andere partij doen we dit ook voor je, als dit technisch mogelijk is.
We verwachten natuurlijk wel dat je kunt aantonen dat jij jij bent.

Beveiligen
We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, hacks,
slingerende gegevens en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We maken op de website gebruik van een
betrouwbaar SSL certificaat.
Mocht je toch de indruk krijgen dat je gegevens bij ons niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via info@mvgdesign.nl of telefonisch: +31(0)411 671957.
Je mag ook altijd contact opnemen als je meer informatie wil over de beveiliging van je persoonsgegevens.

Onze gegevens:
Adres:
Eindhovenseweg 22a
5281 RA Boxtel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
52580938
Telefoon:
+31(0)411 671957
E-mailadres:
info@mvgdesign.nl

