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Eigenz animaties, gevestigd aan Plantsoenstraat 8, 7411 HT Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en ga zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Precies zoals we zelf ook
behandeld willen worden als het gaat om privacy. Op deze pagina vind je informatie over de verwerking
van persoonlijke gegevens door Eigenz animaties. Heb je hierover vragen? Neem dan contact met Chantal
Santema via doe@eigenz.nl.

Persoonsgegevens die Eigenz animaties verwerkt

Jouw algemene persoonsgegevens verwerken we doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze zelf openbaar beschikbaar stelt. We verzamelen dus wél persoonsgegevens van je, maar zorgen dat die
netjes afgeschermd blijven voor derden. Dit kunnen mogelijk de volgende gegevens zijn:
•
voor- en achternaam
•
bedrijfsnaam
•
adresgegevens
•
e-mailadres
•
websiteadres
•
telefoonnummer
•
bank en kvk gegevens
Deze gegevens delen we niet met derden anders dan bij een wettelijke plicht. Alleen de eigenaren van Eigenz
animaties hebben volledig toegang tot de persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Eigenz animaties heeft niet de intentie gegevens te verzamelen die gevoelig zijn of liggen in de persoonlijke
sfeer of websitebezoekers betreffen die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel verwerkt Eigenz animaties persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
Het opstellen en versturen van offertes (op verzoek).
•
Het opstellen en versturen van facturen.
•
Om iets te laten bezorgen.
•
Om contact met je op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
•
Om wettelijke plichten uit te voeren.

Nieuwsbrief

Eigenz animaties sluit niet uit dat zij in de toekomst [on]regelmatig gebruik maakt van een nieuwsbrief.
Een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Bewaringstermijn

We hanteren hier een hele heldere regel in: we bewaren je gegevens niet langer dan wenselijk is. De
bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en
eventuele wettelijke verplichtingen. Je gegevens zullen minimaal zeven jaar bewaard blijven, aangezien dat
verplicht is volgens de wet.

Beveiliging

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een
virusscanner en firewall. We werken met een betrouwbare systeembeheerder die onze systemen naar
eer en geweten up to date houden. Eigenz animaties neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van
en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Toegang tot persoonsgegevens wordt
afgeschermd met wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde website verbindingen (Secure Sockets Layer of
SSL) waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
De maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau die past bij de gegevens die we verwerken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via doe@eigenz.nl.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door een website wordt meegestuurd en door jouw browser op
het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. Op onze website maken wij geen gebruik
van Eigenz animaties-cookies naar wel van Google analystics.

Google Analytics

Graag willen we inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet
zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een
beleid dat je hier kunt vinden.

Social media

Eigenz animaties maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn, Pinterest
en Twitter, Vimeo en YouTube. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Eigenz animaties
gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie.
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social
mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy
verklaringen van de door Eigenz animaties gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de
verzamelde informatie doen.
Zoals:
• Facebook
• LinkedIn
• Pinterest
• Twitter
• Vimeo
• YouTube

Delen van persoonsgegevens met derden

Eigenz animaties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven, zoals
het administratiekantoor en de hostingprovider, die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Eigenz
animaties een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Eigenz animaties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Links naar andere websites

Op de website tref je mogelijk links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd,
kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die
organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Je kunt jouw
browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet
mogelijk is. Ook kun je regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk
niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.
Voor meer informatie over de opties overn het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van
jouw browser.

Wijzigingen

Wanneer je nog specifieke vragen hebt over ons privacybeleid dan kun je deze mailen naar doe@eigenz.nl
Eigenz animaties behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen.
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