Privacyverklaring MEZ11
In het rijtje: dat hebben we dan ook weer gehad en kunnen we van onze to-do-lijst afstrepen: de
privacyverklaring van MEZ11.
Natuurlijk respecteren wij jouw privacy. Dat deden we al voordat er een wet kwam die voorschreef
dat je moet informeren over wat je doet met de gegevens van mensen die je website gebruiken of
klant bij je zijn, bijvoorbeeld.
Wat bewaart MEZ11 van jou?
Website
We hebben geen cookies geplaatst om te kijken waar je op klikt en je gedrag te analyseren. Wel
maken we gebruik van Google Analytics waardoor we inzicht krijgen in bijvoorbeeld hoeveel
bezoekers we op onze site hebben, of waar ze vandaan komen. Niet jouw persoonsgegeven. Door
gebruik te maken van de website, ga je daar mee akkoord.
Ook maken we gebruik van een SSL-certificaat, dit zorgt voor een maximale beveiliging en
versleutelt persoonsgegevens.
Als jij het contactformulier invult dan vragen we je om persoonsgegevens in te vullen, bijvoorbeeld
je naam, e-mailadres of telefoonnummer. Deze velden zijn niet verplicht om in te vullen maar wel
handig als je een reactie wil ontvangen natuurlijk. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor
eigen doeleinden.
Wat doen we met gegevens die we van jou hebben gekregen?
Gegevens van klanten en leveranciers (NAW-gegevens, in- of verkoopfacturen - correspondentie)
zullen we 7 jaar bewaren, aangezien dat nu eenmaal moet van de Belastingdienst.
We sturen je niet zomaar mails of nieuwsbrieven. We kopen geen adresbestanden in en vallen je
lastig met ongevraagde mails. Simpelweg omdat we daar zelf ook niet van houden.
Ook verkopen jouw gegevens niet aan derden.
Algemene Voorwaarden
Als je met MEZ11 samenwerkt, dan zijn de Algemene Voorwaarden van MEZ11 van toepassing. Deze
kun je downloaden op www.mez11.com of op te vragen via info@mez11.com. We zullen je dan gratis
een exemplaar toezenden.
Vragen?
Heb je vragen over het privacybeleid van MEZ11? Bel of mail gerust!
06-23079004 of info@mez11.com

