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privacyverklaring
Om een zo goed mogelijk werkende website neer te kunnen zetten, ontkom je
tegenwoordig niet aan cookies, disclaimers en een privacyverklaring. Op deze
pagina lees je het privacy statement. Deze is van toepassing op de website en
de diensten van Quadcom.

Welke gegevens worden er verzameld?
Zodra je het contactformulier invult, worden deze gegevens gebruikt om
contact met je op te nemen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
Ben je al klant? Dan worden je naam (voor persoonlijk contact),
adresgegevens (voor het leveren van drukwerk), je telefoonnummer (om jou
zo snel mogelijk te bereiken) en e-mailadres (voor het contact en de
facturatie) opgeslagen. Deze worden ook niet gedeeld met derden.

Bewaren en beveiligen
Je gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Dus niet langer dan dat
je als klant zaken doet met Quadcom. Zolang er een relatie tussen ons blijft
bestaan, worden je gegevens bewaard. Deze gegevens worden niet zomaar
gedeeld en deze worden veilig bewaard.
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De website is ook beveiligd met een SSL -certificaat (de https-verwijzing),
waarmee je kunt zien dat je met een veilige verbinding bent verbonden.

Delen van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden niet zomaar gedeeld en zijn veilig. Alleen soms
ontkom je er niet aan, als bijvoorbeeld je adres als afleveradres van jouw
drukwerk wordt opgegeven. Met al deze leveranciers is een
verwerkingsovereenkomst opgesteld in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verzoek met betrekking tot je persoonsgegevens
Als klant van Quadcom heb je uiteraard rechten. Zo kun je vragen welke
persoonsgegevens we van je verwerken, ze laten wijzigen of wissen. Mocht je
dit willen doen, dan kun je een email sturen naar: hello@quadcom.nl met een
kopie van je identiteitsbewijs (uiteraard met je BSN-nummer afgeschermd in
het kader van de privacy). Binnen één week wordt er op gereageerd. Klachten
kunnen ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het privacy statement is op deze pagina altijd het meest recent. De laatste
wijziging is doorgevoerd op 23 januari 2019 door: Quadcom – design your
presence, Geldelozepad 51, 3311 WD Dordrecht.
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Cookies
Quadcom gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je device. De
cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook wordt
aan de hand hiervan de website geoptimaliseerd. Via de instellingen van je
browser kun je je cookie-instellingen beheren.
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