PRIVACYBELEID

Torenstraat 23
5261 BR Vught
Nederland

Duckpix is zich er van bewust dat u vertrouwen in Duckpix stelt. Duckpix respecteert de privacy van de
bezoekers van haar website www.duckpix.nl en zorgt er voor dat de door u verschafte informatie
vertrouwelijk wordt behandeld.

06 12883333

Op deze pagina laat Duckpix weten welke gegevens zij verzamelt als u de website gebruikt en waarom zij
de gegevens verzamelt.

KvK nr. 54762537
Verwerking persoonsgegevens
mik@duckpix.nl
www.duckpix.nl

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder
persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens
die u aan Duckpix hebt verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met Duckpix). Persoonsgegevens kunnen
ook automatisch aan Duckpix worden doorgegeven door het bezoeken van de website.
Doeleinden
De persoonsgegevens die Duckpix verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1.
2.
3.

voor het verrichten van de werkzaamheden;
voor het factureren van de werkzaamheden;
voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening (waaronder begrepen het meten en
analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website).

Duckpix zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe
gehouden is op grond van de wet of Duckpix door een rechterlijke uitspraak verplicht wordt deze
gegevens aan een derde te verstrekken.
Google Analytics en cookies
De website maakt gebruik van Google Analytics en cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een
website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Het zorgt ervoor dat
u ingelogd blijft terwijl u de website bezoekt. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken
over websitebezoek bijhoudt. Via cookies krijgt Duckpix inzage in haar websitebezoek (bijvoorbeeld:
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze manier kan Duckpix het aanbod beter
afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u
cookies uitschakelen via jouw browser.
Sociale media
Op de website van Duckpix wordt door middel van sociale media knoppen verwezen naar de sociale media
zoals LinkedIn. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie over Duckpix of om Duckpix te promoten
of informatie over Duckpix te delen op deze sociale media. Duckpix is echter niet verantwoordelijk voor het
privacybeleid van Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Vimeo, YouTube en LinkedIn aangezien zij
bepalen hoe deze sociale media knoppen functioneren. Door een sociale media knop te gebruiken kan er
door deze partijen een “sociaal media cookie” worden geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt
delen. Deze kunt u ook weer verwijderen. Het privacybeleid van deze sociale media aanbieders verandert
regelmatig. Het is terug te vinden op de website van deze aanbieders.
Vragen en recht op inzage en correctie
Voor vragen, dan wel inzage of correctie van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via
telefoonnummer 06-12883333 of e-mailadres mik@duckpix.nl.
Wijzigingen privacybeleid
Duckpix behoudt zich het recht voor het privacybeleid te allen tijde aan te vullen of te wijzigen. Het is
daarom raadzaam om het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het privacybeleid is voor het laatst
aangevuld en/of gewijzigd op 25 mei 2018.

Algemene voorwaarden: zie www.duckpix.nl
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