Privacy Policy Complete Website
Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.
We hebben ons privacy beleid bijgewerkt om u meer informatie te geven over hoe Complete Website uw privacy
beschermt, waaronder informatie over hoe u uw rechten op deze gegevens kunt uitoefenen. Zie hieronder om het
privacy beleid te lezen.
In di t Pri vacy Sta tement wordt omschreven hoe Complete Website omgaat met de persoonlijke informatie va n personen,
zoa ls bezoekers va n website va n Complete Website en contacten va n Complete Website.
Op het moment dat u uw gegevens aan Complete Website verstrekt, stemt u in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit
Pri va cy Sta tement.
Complete Website kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

Voor- en a chternaam

Adres gegevens voor factuur, zakelijk en/of privé

e-ma iladres;

(mobi el) telefoonnummer;

Di gi tale bestanden.
Gegevens via Complete Website
Compl ete Website verzameld gegevens va n u op onder a ndere het moment dat een e-mail a an ons verzendt of het
moment dat u telefonisch of schriftelijk, a nder dan vi a de mail, gegevens aan ons doorgeeft. Ook verzamelen wij data via de
website voor onze s tatistieken, deze zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de bezoekersaantallen en demografische
gegevens op de website te verzamelen.
Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Het a a nvragen va n een domeinnaam en/of hostingpakket;

Admi nistratieve doeleinden;

U i nformeren over een a anvraag die u vi a de mail, telefonisch of op a ndere s chriftelijke of mondelinge wijze bij
ons heeft opgevraagd.
Gebruik van cookies
Compl ete Website maakt geen gebruik va n cookies.
SSL certificaat
Wi j ma ken op onze website gebruik va n een SSL Certificaat. Hiermee is de verbinding tussen uw computer en onze s erver
vers l euteld.
Verstrekken van gegevens aan derden
Uw gegevens worden aan derden verstrekt als u bij ons een domeinnaam en of hostingpakket a fneemt. Wi j werken samen
met Realhosting voor het va stleggen va n uw domeinnaam en het beheren va n uw hosting. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Realhosting voor de waarborging va n de veiligheid va n uw gegevens. U kunt een e-mail
s turen naar i nfo@completewebsite.nl als u deze verwerkersovereenkomst wilt i nzien.
Verstrekking van documenten en foto’s
Al s u uw website onder heeft gebracht bij Complete Website, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Voor foto’s
wa a r personen op s taan moet u zelf toestemmingsformulieren hebben en bijhouden .Dit geldt ook voor i nhoudelijke tekst
met verwi jzingen naar of gegevens van derden.
Bewaren van persoonlijke gegevens
Wi j onderhouden en bewaren uw persoonlijke gegevens en bestanden voor de duur dat u bij ons een dienst a fneemt. Al s u
uw a bonnement opzegt, zullen deze gegevens ook verwijderd worden. De uitzondering hierbij zijn uw facturatiegegevens,
deze moeten wij bewaren volgens de ri chtlijnen van de belastingdienst.
Veiligheid
Compl ete Website doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor
pa ssende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw gegevens te beschermen. De
vei l igheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af va n het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor
wi e het uit hoofde va n zijn of haar functie noodzakelijk i s, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens va n de
gebruikers zi jn opgeslagen. De computers zi jn voorzien va n beveiligingssystemen en toegangscodes. ons bedrijfsbeleid.
Privacy Statement wijzigen
Compl ete Website behoudt zich het recht voor om wijzigingen a an te brengen in haar Pri va cy Statement. De gebruikers
worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid va n Complete Website te bestuderen ten aanzien va n
wi jzi gingen.
Neem contact met ons op
Ki jk voor onze contactgegevens op www.completewebsite.nl Als u vra gen hebt over het bovenstaande, of onze benadering
va n pri va cy, kunt u contact opnemen via de mail: i nfo@completewebsite.nl

