
Privacy verklaring 
Hieronder wordt omgeschreven hoe er met jou persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Deze privacyverklaring 
kan omwille van wetswijzigingen af en toe gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te 
raadplegen.

Slize is een grafisch / reclame bedrijf werkzaam in de sector ontwerp en grafisch vormgeving Ingeschreven onder 
KVK nummer 69142807 te Oldenzaal.

Kort en krachtig:
1.   Op de website wordt gebruik gemaakt van drie analyse tools. Dit zijn Jetpack, Google Analytics en de 
      Facebook pixel. Jetpack en Google Analytics worden puur gebruikt om het aantal website bezoekers te meten, 
      de zoekenwoorden te monitoren en te zien hoe bezoekers op de website van Slize komen. De Facebook pixel
      staat op de website om de effectiviteit van onze advertenties meten (het percentage mensen dat via een 
      advertentie op de website terecht komt) en vergelijken met eerdere resultaten. Hierdoor kunnen we gerichter 
      adverteren, kosten besparen en hoeven we mensen die niet zitten te wachten op advertenties van Slize hier 
      niet mee lastig vallen.

2.   Gezien de nieuwe AVG wetgeving per 25 mei 2018 ingegaan is zijn bedrijven verplicht kenbaar te maken wat 
      er met persoonsgegevens gebeurd. Het mailverkeer loopt via de servers van Google en de hosting van de
      website loopt via de servers van Webreus. 

3.   Het verzamelen gebeurt anoniem en daar waar mogelijk is er rekening gehouden met de privacy van de
      website bezoeker. Er worden geen ongewenste nieuwsbrieven en mailings verstuurd en er worden geen andere 
      gegevens openbaar gemaakt of verstuurd. Gegevens worden niet verkocht, verstuurd of aan derden inzichtelijk 
      gemaakt. Er worden geen persoonsgegevens bewaard en geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden 
      alleen beheerd door eerdergenoemde systemen en software. Beide systemen zijn beveiligd met wachtwoorden 
      en daar waar mogelijk tweestapsverificatie. Verder zijn alle apparaten die de gegevens openen ook
      beveiligd middels wachtwoorden en/of vingerafdruk.

Welke gegevens bewaard Slize wel:
Wij bewaren alleen de e-mail adressen en telefoonnummers benodigd voor de correspondentie en de offerte- 
dan wel factuuradressen. Deze worden bewaard en gebruikt voor het versturen en maken van de offertes dan wel 
facturen. Deze gegevens worden niet online maar offline bewaard en betreft uitsluitend de adressen van prospects,
klanten en leveranciers.

Jou rechten:
1.   Recht op inzage
      Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die vastgelegd en bewaard worden.

2.   Recht op rectificatie
      Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Slize.

3.   Recht op overdracht
      Niet van toepassing, er worden geen persoongegevens bewaard met uitzondering van e-mailadressen voor 
      correspondentie en het offerte- dan wel factuuradres.

4.   Recht op wissen van gegevens
      Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Slize bewaard zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van 
      jouw gegevens.

5.   Recht op het indienen van een klacht
      Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Slize niet op de 
      juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6.   Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
      Niet van toepassing, Er worden geen persoonsgegevens verzameld en gebruikt. Wil je dat we niet langer 
      het e-mail adres of offerte- dan wel factuuradres bewaren? Dan kun je dit per e-mail aan ons doorgeven.

Slize behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Slize dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van
Slize te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


