Privacyverklaring

Gebruik van jouw gegevens

Toegang tot jouw gegevens

Bewaren van jouw gegevens

We hebben je gegevens nodig om

We geven je gegevens alleen door

We gebruiken jouw gegevens niet

contact met je op te kunnen nemen.

aan andere partijen als dat echt

langer dan noodzakelijk. Wij bewaren

Daarnaast willen we je graag optimaal

nodig is voor onze dienstverlening.

de volgende gegevens van jou:

en persoonlijk bedienen. Hierbij

Het betreft dan deze partijen:

denken we altijd aan jouw privacy.

administratiekantoor, (hosting)

Hieronder zie je welke gegevens van

leveranciers en ondersteuning zoals

direct verwijderen. Het kan zijn dat

jou wij (deels) gebruiken:

tekstschrijvers en fotografen. Samen

de hostingpartij het domein nog

• Geannuleerde domeinen worden

met onze leveranciers en partners

wel bewaard voor administratieve

• Website bezoek

kunnen wij er uiteindelijk voor zorgen

doeleinden. Je gegevens worden dan

• Nieuwsbrief & e-mail

dat jouw opdracht tot een mooi

maximaal 1 jaar bewaard.

• Voicemail

resultaat komt.

• Persoonlijk advies
• Social media

• Onze administratie met jouw factuurPartijen zoals data management-

en betaalgegevens bewaren we

platforms en advertentiebureaus

minimaal 7 jaar in verband met de

Soms heb je ons zelf toestemming

komen in beeld zodra we je persoonlijk

Belastingdienst.

gegeven om je gegevens te gebruiken,

advies willen geven of gerichte

zoals wanneer je je aanmeldt voor de

advertenties laten zien, bijvoorbeeld

nieuwsbrief. Dit houden we ook bij.

op basis van je interesse in bepaalde

• Mail-contact met ons bewaren we
zolang we vinden dat noodzakelijk is.

diensten.
• Als je je hebt ingeschreven voor

Wijzigen of Uitschrijven
Via de link onderaan de nieuwsbrief

De partijen die van ons toegang

de nieuwsbrief, dan bewaren we

kun je gemakkelijk jouw gegevens

krijgen tot je gegevens, mogen deze

die toestemming. Ook als je beslist

wijzigen of jezelf uitschrijven van onze

alleen gebruiken om jou een dienst te

dat je de nieuwsbrief niet meer wilt

nieuwsbrief.

leveren namens Stijl en Vorm. Tenzij

ontvangen, bewaren we het intrekken

ze zelf verantwoordelijk zijn voor het

van je verzoek.

verkrijgen en beschermen van je
gegevens.

• Voicemail-berichten worden
direct verwijderd nadat deze zijn
beluisterd of nadat eventuele actie is
ondernomen.
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