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Privacy statement Wil Panneman Webdesign
Dit privacy statement behandeld de volgende zaken:
•
•
•

Verwerking persoonsgegevens
Bezoek website
Algemeen

Verwerking persoonsgegevens
Wil Panneman Webdesign (WPW) verwerkt persoonsgegevens. Ik wil je hierover graag duidelijk en
transparant informeren. In dit gedeelte van het privacy statement geef ik je antwoord op de
belangrijkste vragen over verwerking van persoonsgegevens door de Wil Panneman Webdesign.
Wat zijn persoonsgegevens
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld je adres of emailadres. Maar bijvoorbeeld ook je naam samen met je telefoonnummer.
Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook
foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerkt de WPW persoonsgegevens?
Van personen of bedrijven die een offerte aanvragen, een opdracht verstrekken, een service contract
afsluiten worden de bedrijf en/of persoonsgegevens bewaard
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Voor personen wordt geregistreerd: Voornaam, Initialen, Naam, Adres, Postcode, Woonplaats,
geslacht, email adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, eventueel BTW nummer. Voor
bedrijven: Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Woonplaats, emailadres, telefoonnummer, BTW nummer,
Naam Contactpersoon en zijn/haar bedrijf emailadres.
Hoe worden de persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens worden bewaard in een Excel bestand en/of factuursturen.nl en beheerd door
mijzelf.
Deze bewaarde gegevens worden NIET gedeeld met andere personen.
Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
Gegevens worden niet verwijderd. Middels een mail kunnen personen en/of bedrijven aangeven dat
zij willen worden verwijderd Dit kan natuurlijk alleen indien de relatie beëindigd is

Website
Ikzelf heb alleen toegang tot deze website.
Op de website is een contactformulier waarmee een bericht kan worden gestuurd. Vanuit het
formulier wordt een mail gestuurd. Er worden geen gegevens opgeslagen.
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Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De volgende actie zijn uitgevoerd: 1) er is een
verwerkingsovereenkomst met Google. 2)Het IP van de bezoeker wordt geanonimiseerd. 3)Tevens
worden er geen gegevens meer met Google gedeeld. 4)Dit geld ook voor advertentie doeleinden van
Google. 5)Ook zijn de User id’s uitgezet (kan geen surfgedrag meet volgen). Door de genoemde acties
valt Google Analytics in de categorie: functionele cookies.
Website is gebouwd door gebruik te maken van het Content Management System (CMS) Joomla!.
Joomla! kent geen permanente cookies, alleen functionele cookies.
Voor functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd voor het gebruik van cookies
bij de bezoeker.

Algemeen
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Wil Panneman Webdesign gebonden aan de daarvoor
geldende wet- en regelgeving.
Kan ik zien welke gegevens WPW van mij verwerkt?
Inzage is mogelijk via de eigenaar van WPW. Stuur hiervoor een mail naar
wil@wilpannemanwebdesign.nl
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen en klachten kun je terecht bij de eigenaar WPW, stuur hiervoor een mail naar
wil@wilpannemanwebdesign.nl. Tevens kun je naar dit adres mailen als je jouw gegevens uit het
bestand vroegtijdig wilt verwijderen.
Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens die verplicht is jouw
klacht te behandelen.
Wijzigingen privacy beleid
WPW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
Het meest actuele privacy beleid is te vinden op onze website:
www.wilpannemanwebdesign.nl/privacy
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