Privacy Policy Illustratie en Zo
Soort informatie die automatisch bewaard wordt als u onze website,
www.illustratieenzo.nl bezoekt:
1. Deze website is gemaakt in het programma WIX.com. WIX zorgt ervoor dat wij
onze site kunnen tonen. Uw data kan opgeslagen worden bij Wix.com, in hun
database en door Wix gebruikte applicaties. Hierbij een link naar de privacy
voorwaarden van WIX.com waar wij mee akkoord zijn gegaan maar waar u
indirect ook mee te maken krijgt als u onze site bezoekt:
WIX Privacy Policy
2. Via WIX wordt er op de site van Illustratie en Zo gewerkt met cookies die
ervoor zorgen dat onze website optimaal kan draaien. Er worden daarvoor
automatisch gegevens opgeslagen door WIX.com. De eerste keer dat u onze
website bezoekt wordt u gevraagd of u toestemming geeft voor die cookies.
Link naar informatie over welke cookies gebruikt worden door ons:
WIX Cookies
Link naar hoe je deze cookies van je computer kunt verwijderen:
Verwijderen van WIX Cookies
3. Via Wix.com maken wij ook gebruik van Google Analytics. Dit is een gratis
software van Google welke wij gebruiken om vrijwel alle activiteiten naar, op
en van onze website te meten en inzichtelijk te maken. Het doel van dit
product is om ons een duidelijk beeld te geven van onder andere de
bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave.
Hierbij een link naar Google Analytics:
Google Privacybeleid

Soort informatie die bewaard wordt als u mailt:
Wanneer u mij een email stuurt zal er vertrouwelijk om worden gegaan met uw
persoonlijke gegevens. Ik, Yvonne Windhorst-Maaskant en mijn man Jelle Windhorst
zullen er onze uiterste best voor doen zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonlijke
gegevens om te gaan om uw privacy te waarborgen. Wij doen uiteraard ook ons best
(volgens haalbare voorwaarden) om te zorgen dat onbevoegden geen toegang
hebben tot uw persoonlijke gegevens door onze data zo goed mogelijk tegen
eventuele hackers te beschermen. Uw gegevens worden niet doorverkocht. Mocht u
geen klant van ons zijn streven wij ernaar uw contactgegevens binnen 4 weken na
binnenkomst te verwijderen uit onze (mail)bestanden. Uw persoonlijke gegevens
verkoop/geef ik niet door.
Welke gegevens gebruikt Illustratie en Zo als u onze klant bent?
Besluit u mijn klant te worden bewaar ik uw gegevens uiteraard wel om te overleggen
over normale zaken tussen klant en opdrachtgever: denk daarbij aan: papieren post,
email, app en telefonisch contact over een offerte, opdracht, verzenden van facturen
e.d.

Verder kan het zijn dat ik uw gegevens gebruik om een kerstkaart te versturen of een
andere attentie als er bij Illustratie en Zo wellicht iets te vieren valt of als ik u een
nieuwe tekenstijl of product wilt tonen die wellicht interessant voor u zijn. Uiteraard
staat het u vrij aan te geven als u daar geen prijs op stelt. Ik geef geen ongevraagde
nieuwsbrieven uit.
Uw gegevens laten wijzigen of verwijderen bij Illustratie en Zo
Als u niet langer uw gegevens met ons wilt delen neemt u dan contact met ons op:
yvonne@illustratieenzo.nl
Privacy Policy Updates
Illustratie en Zo behoud zich het recht voor deze privacy policy elk moment aan te
passen. Het is aan u dit na te gaan. Aanpassingen gaan gelijk in op het moment van
updaten op onze site. Als we aanpassingen doen aan onze privacy Policy dan doen
we daar op onze infopagina melding van zodat u zich daarvan op de hoogte kunt
stellen.
Datum opstelling Privacy Policy
18 mei 2018, Alphen aan den Rijn
Yvonne Windhorst-Maaskant en Jelle Windhorst,
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