PRIVACY VERKLARING
Wij van Patroonmakers nemen jouw privacy heel serieus. Wij doen dan ook ons uiterste best je persoonlijke
gegevens op een veilige manier te verwerken en te gebruiken. Graag informeren wij je hoe we dit doen.
Wanneer je onze website bezoekt, het online contactformulier invult, ons een e-mail stuurt of telefonisch
contact opneemt, deel je persoonlijke gegevens met ons. Wij benutten je gegevens voor onze
administratie, om ons contact op te volgen of je te informeren over de werkzaamheden die we leveren.
Cookies op mijn website
Op onze website maken we alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje die automatisch met de pagina van onze website wordt meegestuurd om deze goed te laten
functioneren. Jouw internetbrowser zorgt ervoor dat een cookie op de harde schrijf van je computer wordt
opgeslagen. Dit beschadigt je computer niet.
De persoonsgegevens die wij verzamelen
Voor- en Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Factuuradres
Bezoekadres
Betalingsgegevens
Delen van persoonsgegevens met derden
Je gegevens verkopen wij niet door aan derden. We verstrekken deze alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van de opdracht die we overeengekomen zijn. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Als we voor een opdracht samenwerken met een derde partij die je gegevens verwerkt in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van je gegevens.
Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, of zo lang als dat wettelijk verplicht
wordt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Natuurlijk mag je altijd je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Neem dan even contact met
ons op via info@patroonmakers.nl.
Dit zijn onze contactgegevens
www.patroonmakers.nl
info@patroonmakers.nl
+31 (0)6 24132891 (Naomi)
Monumentstraat 57, 8102 AK Raalte
+31 (0)6 25116331 (Chantal)
Akker 8, 7451 XV Holten
Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2020.

