Privacybeleid
Wie zijn we
Ons website-adres is: delpeche.nl
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Om de site te kunnen gebruiken en om veilig te houden verzamelen wij een aantal
persoonsgegevens.
Cookies
Deze site is voorzien van cookies. Zie onze cookie pagina om te lezen welke cookies deze
website gebruikt.
Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's,
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact
hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze websites kunnen
data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je
interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten
inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Op deze site worden de
volgende social media platforms gelinkt die delpeche.nl gebruikt:
•
•
•

Facebook
Youtube
Google Plus

Er is geen tracking geïnstalleerd op deze links. Als je eenmaal op de Facebook, Youtube of
Google Plus pagina bent dan is delpeche schilderwerken niet aansprakelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens die daar worden opgeslagen.
Analytics
Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics en verzameld geen gegevens. Mijn
hostingprovider Argeweb waar de site is op geïnstalleerd verzameld de volgende gegevens
om het internet verkeer te monitoren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hits
Files
Sites
Visits
Pages
Kbytes

Voor meer informatie kun je hier op de site van Argeweb terugvinden.
Google reCAPTCHA

Om gebruik te maken van het online formulier gebruik ik de Google reCAPTCHA plugin op
mijn website om spammers tegen te gaan. Deze plugin verzameld de volgende gegevens: Jouw IP adres - Andere gegevens Jouw gegevens zullen worden uitgewisseld met Google
om deze informatie te evalueren. Jouw IP adres die via de reCAPTCHA plugin wordt
verzonden zal niet met Google's data worden gekoppeld. Deze data verwerking is
verbonden aan Google's Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Met wie we jouw data delen
De data wordt gedeeld met mijn hostingprovider en Google services.
Hoe lang we jouw data bewaren
Ik hanteer de wettelijke bewaar termijn. Indien ik een schriftelijk verzoek ontvang om de data
te verwijderen dan zal ik dit in behandeling nemen.
Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om
een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je
ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je
hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met
administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.
Waar we jouw data naartoe sturen
Ik verkoop jouw data niet, de data wordt naar mijn hostingprovider en Google Services
verstuurd.
Contactinformatie
Voor vragen of informatie kun je contact met mij opnemen op de onderstaande gegevens:
Delpeche Schilderwerken
E-mail: info@delpeche.nl
Wijzigingen
De inhoud van de site wordt regelmatig bijgewerkt en kan de privacyverklaring op de site
van delpeche.nl te allen tijde en met onmiddellijke ingang wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
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