Ebbenhorst Design - Privacy beleid
Ebbenhorst Design is een bedrijf dat zich specialiseert in grafische vormgeving; wij bieden
onze klanten een divers aantal diensten. Om ons hierbij te helpen hebben wij een database om
communicatie met onze klanten te kunnen onderhouden. Dit privacy beleid helpt duidelijk te
maken hoe we informatie verzamelen en gebruiken, maar ook hoe we deze data beschermen en
welke opties onze klanten hebben wanneer zij hun data en/of de manier waarop wij deze data
gebruiken willen veranderen.
Hoe wij informatie gebruiken
Wij verzamelen de informatie die u ons direct geeft. Dit omvat geschreven, online, in persoon,
via de telefoon etc.
Wij verzamelen de informatie die u ons doorgeeft door middel van reacties via de website.
Wij kunnen deze informatie aanvullen met publiekelijk beschikbare data die wij verkrijgen
door middel van social media, nieuws artikelen, tijdschriften, boeken, registers en andere
gepubliceerde bronnen.
Wat wij met deze informatie doen
De verzamelde informatie op gebied van communicatie kunnen wij bewaren zodat wij contact op
kunnen nemen met onze klanten. De rechtsgrondslag hiervoor is ons belang in het bijhouden van
de administratie van ons bedrijf en voor communicatie mogelijkheden met u als klant.
Elke andere vorm van informatie die wij verzamelen op gebied van goederen en/of diensten
kunnen wij bewaren en gebruiken voor het bieden en verkopen van relevante goederen en/of
diensten aan u als klant.
Wij verzoeken u om geen persoonlijke informatie van derden te leveren tenzij wij daar om vragen.
Hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen
Wij bewaren uw data op beveiligde lokale computers en externe schijven in ons kantoor in
De Meern, met backups op beveiligde iCloud servers van Apple. Deze data is niet beschikbaar
voor Apple. Privacy beleid van Apple: https://www.apple.com/nl/privacy/
Uw opties als klant om uw data en/of de manier waarop wij deze data gebruiken te veranderen
Als klant heeft u het recht op kopieën van de data die wij van u beschikken en, in sommige
gevallen, bezwaar te maken over de manier waarop wij gebruik maken van de data. Wanneer wij
beschikken over uw data kunt u ons vragen om fouten hierin te corrigeren.
Wij verwachten een langdurige relatie te onderhouden met onze klanten en hun data te
onderhouden en/of updaten zolang deze relatie bestaat.
Voor vragen, wensen om onze bevoegdheid betreft het gebruik of delen van uw data te
veranderen en/of het verzoek vanaf heden geen contact meer met u op te nemen,
mail naar ebbenhorst@mac.com of bel naar +31 030 666 5946.

