Privacy Statement Art Copy Team V.O.F.
Woudsend, 22 maart 2021
Art Copy Team kan niet zonder uw gegevens maar gaat er zorgvuldig mee om. We waarderen onze
klanten te veel om dat niet te doen. De gegevens die we nodig hebben om ons werk te doen, delen
we niet met derden. We bewaren ze ook niet langer dan we verplicht zijn. U kunt altijd contact
met ons opnemen voor inzage in, correctie of verwijdering van uw gegevens.
Klantgegevens
Voor de uitvoering en afhandeling van opdrachten en de communicatie met opdrachtgevers gebruikt
Art Copy Team de volgende gegevens:
naam
functie
bedrijf
vestigingsadres
postadres
vaste en/of mobiele telefoon
e-mailadres
bankrekeningnummer
Art Copy Team bewaart deze administratieve gegevens, conform de wettelijke bewaarplicht voor
ondernemers, voor een periode van 7 jaar. Wij beschouwen de gegevens als vertrouwelijk en
verplichten ons tot geheimhouding, zoals aangegeven in onze Algemene Voorwaarden.
Website artcopyteam.nl
Deze website is ons 'digitale portfolio' en is bedoeld om bezoekers te informeren over - en natuurlijk
enthousiast te maken voor - ons werk.
E-mailadressen en telefoonnummers
Via de website kunnen bezoekers per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.
E-mailadressen en telefoonnummers die wij zo ontvangen, bewaren we alleen voor zover ze relevant
zijn voor ons werk (zie hierboven).
Het e-mailverkeer met Art Copy Team verloopt via de beveiligde servers van onze hosting provider
CMS Designs, https://www.cmsdesigns.nl

Cookies
Nee, we eten ze graag, we bakken ze in een dolle bui wel eens bruin en soms krijgt iemand er eentje
van eigen deeg. Maar Art Copy Team gebruikt geen cookies op de website artcopyteam.nl.
Dat wil zeggen dat via onze website geen minibestandjes op uw computer, tablet of gsm worden
geplaatst die uw surfgedrag volgen om de site beter te laten functioneren.
Bezoekers kunnen ons portfolio doorbladeren en contact opnemen. Andere functionaliteiten heeft
onze website niet. Soms zit de kracht in de eenvoud.
Google Analytics
Art Copy Team gebruikt Google Analytics om het bezoek aan de website artcopyteam.nl te meten.
Het gaat om aantallen bezoeken, hoe bezoekers de site gevonden hebben en welke pagina's ze
bezoeken. We gebruiken deze gegevens om de website te verbeteren. Google slaat analytische
informatie op. Hierbij zijn IP-adressen geanonimiseerd en staat 'gegevens delen' uit. Art Copy Team
maakt geen gebruik van de combinatie van Google Analytics met andere diensten van Google.
Sociale media
Art Copy Team en de beide vennoten afzonderlijk gebruiken diverse sociale media, zoals LinkedIn,
Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy van
bezoekers die ons, al dan niet via onze website artcopyteam.nl, langs deze kanalen volgen. Hiervoor
verwijzen we naar de privacyverklaringen van de betreffende media.
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