Privacyverklaring Catch!
Wij gaan verantwoord om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door
ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
In deze privacyverklaring van Marketing en Communicatie bureau Catch!, gevestigd
in IJLST aan de Eegracht 43, 8651 EG, met kvk-nummer: 6297665, uit welke
persoonsgegevens Catch! verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze
gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.
Privacybeleid Catch!
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. In
sommige gevallen werken wij daarbij samen met derden. Wij vinden het van groot
belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Wij houden ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:
- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken.
- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens,
die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
- jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
- wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a.
voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
- jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage
te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Contactgegevens
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan
kan dat via onderstaande contactgegevens. Catch! Eegracht 43, 8651EG in IJLST,
tel: 06 53 64 64 12 E-mail: info@catchcompany.nl
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