privacy beleid
Tijdens je bezoek aan nielskrikke.com verzamelen we een aantal gegevens. Om je zo goed
mogelijk te informeren hebben we alles zo duidelijk mogelijk voor je op een rijtje gezet. In dit
document zullen we aangeven waarom, hoe en wat voor gegevens we verzamelen.

een algemene toezegging
Bij het gebruik maken van Nielskrikke.com stem je in met het in dit document verklaarde
Privacy Beleid. Niels Krikke behoudt zich ten alle tijden het recht om wijzigingen aan te
brengen in het Privacy Beleid zonder dit expliciet aan gebruikers te hoeven meedelen.

wat we opslaan en waarvoor we
het eigenlijk gebruiken
persoonsgegevens en de informatie op het contactformulier

je naam
je e-mailadres;
je telefoonnummer;
extra gegevens die je in het onderwerp of in je bericht plaatst.








Indien je gebruik maakt van ons contactformulier behouden wij het recht om de volgende
gegevens op te slaan:

Het doel hiervan is om je vraag of opmerking zo goed mogelijk te beantwoorden.
Je vraag of opmerking kan worden gebruikt om klantenservice medewerkers te trainen,
in dergelijke gevallen zullen je persoonsgegevens achter wegen gelaten worden.

hoe we gebruik maken van cookies
Nielskrikke.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de
website bezoekt en hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt. Dit is een zeer
gebruikelijke manier van informatie verwerken voor websites, de aangetroffen informatie kan
namelijk gebruikt worden om de website-ervaring te optimaliseren. De informatie die we
door middel van cookies registreren bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser
van de bezoeker en de door
u bezochte pagina’s. Daarbij monitoren we via welke pagina bezoekers op de website terecht
komen en vanaf welke pagina ze de website verlaten. Deze informatie houden we anoniem
bij en is niet gekoppeld aan verdere persoonlijke informatie. Dit heeft als enige doel om het
functioneren van de website en onze vindbaarheid in zoekmachines te verbeteren.

hoe we gegevens beveiligen
Alle informatie die wij door middel van bovenstaande technieken verzamelen wordt
beveiligd door het SSL-certificaat wat wij op onze website hebben draaien. Tevens sturen wij
uw informatie niet naar buitenlandse servers, onze beveiligde servers draaien in Nederland.

je kunt cookies uitschakelen
De bezoeker behoudt ten alle tijden het recht om cookies uit te schakelen. Dit kun je doen
door je cookie instellingen aan te passen in je browser. Als je meer informatie wilt over het
uitschakelen van cookies adviseren we je om dit op te nemen met je browser aanbieder.

gegevens wijzigen of verwijderen
Indien je wenst dat je gegevens uit ons bestand worden gehaald verzoeken we je vriendelijk
om dit verzoek schriftelijk in te sturen naar contact@nielskrikke.com . We zullen je
gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen, mits we deze niet wegens wettelijke
verplichtingen moeten bewaren.

als je nog vragen hebt
Indien je nog vragen hebt of meer informatie wilt betreffende ons privacy beleid, dan
verzoeken we je vriendelijk om ons te benaderen via contact@nielskrikke.com .

de bedrijfsgegevens dan nog
E-mail:
contact@nielskrikke.com
Telefoonnummer: 		
(+31) 06 42 13 40 13
Vestiging: 			
Ultramarijn 13
				8253KV, Dronten
KvK-nummer:
66951054
IBAN-nummer:
NL 84 RABO 0106 646 745

