
Hieronder wordt omgeschreven hoe er met jou persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Gezien de nieuwe AVG wetgeving in mei 2018 ingegaan is zijn bedrijven verplicht kenbaar

te maken wat er met persoonsgegevens gebeurd.  Deze privacyverklaring kan omwille van

wetswijzigingen gewijzigd worden.

Privacy verklaring 
1. Goedkoop-ontwerp.nl werkt alleen met functionele coockies. Dit zijn coockies voor bij-

voorbeeld Google Analytics. Deze zijn noodzakelijk om het dataverkeer te monitoren en

het gebruik van de bezoekers te analyseren. Daarnaast kunnen functionele coockies worden

gebruikt voor het optimaal laten functioneren van de website en het gebruikersgemak van

de bezoeker(s).

Het verzamelen gebeurt anoniem en daar waar mogelijk is er rekening gehouden met de

privacy van de website bezoeker. Er worden geen 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.

Aapparaten die de wel verzamelde analytische gegevens openen zijn beveiligd middels

wachtwoorden en/of vingerafdruk.

Welke gegevens bewaren we?
Goedkoop-ontwerp.nl bewaart alleen de adresgegevens en e-mail adressen. Deze hebben

we nodig voor de administratie / boekhouding en/of correspondentie.

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 Goedkoop-ontwerp.nl.

3. Recht op overdracht: Niet van toepassing, er worden geen persoongegevens bewaard

met uitzondering van e-mailadressen voor correspondentie en het offerte-/factuuradres.

4. Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Goedkoop-ont-

werp.nl 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 Goedkoop-ontwerp.nl 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 doorgeven.

Goedkoop-ontwerp.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit 

wettelijk is vereist dan wel wanneer Goedkoop-ontwerp.nl dit gerechtvaardigd acht om te

voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van

Goedkoop-ontwerp.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy 

zoveel mogelijk te respecteren.
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