PRIVACY BELEID

HET ONTWERPLOKET IS INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE
ROTTERDAM ONDER NUMMER 24416489
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 januari 2021. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen
stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze
pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze
gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij
werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Het Ontwerploket. U dient zich ervan bewust te
zijn dat Het Ontwerploket niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Het Ontwerploket respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

GEGEVENS
Het Ontwerploket verwerkt de gegevens die
u bij uw informatieaanvraag via het contact
formulier aan ons doorgeeft. Dit contact
kan telefonisch zijn, via e-mail, middels het
invullen van het contactformulier of als u ons via social
media benadert.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen
informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid
tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben
verkregen.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

WANNEER
Het Ontwerploket verzamelt
persoonsgegevens voor verschillende
doeleinden: Om te kunnen corresponderen,
het product te kunnen leveren, de dienst te
kunnen uitvoeren, te kunnen factureren en eventuele
maandelijkse kosten automatisch te kunnen incasseren.
Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op
het vakgebied. Rechtstreeks, maar ook door campagnes
via social media.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van het Ontwerploket of die van een derde
partij.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN
COMMUNICATIE
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit
onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons
op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

DERDEN
Het Ontwerploket verkoopt uw gegevens
niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

VERANDERINGEN
Wij behouden ons het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient aanbeveling om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op
de hoogte bent.

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid
voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u
contact met ons opnemen:
Het Ontwerploket | Rotterdamseweg 177
06 456 44 673 post@ontwerploket.nl
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