Privacyverklaring Golden Egg Design

Golden Egg Design V.O.F., gevestigd te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Kvk nummer: 77581954
Website: https://www.goldeneggdesign.nl
Info@goldeneggdesign.nl
+31 6 27 82 35 06

De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Golden Egg Design verzameld. Dit gebeurt na uw
goedkeuring door akkoord te gaan met deze verklaring. Wij zullen uiterst zorgvuldig zijn met
het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
Doel van de verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens met als doel:
• Het opstellen van een offerte of factuur
• Communicatie om ons dienstverlening uit te kunnen voeren
• Goederen en/of diensten te kunnen afleveren
• Communicatie om wijzigen binnen ons bedrijf te delen
• Wettelijke verplichting: bijvoorbeeld belastingaangifte
Wij zullen u ten alle tijden op de hoogte stellen en toestemming vragen om gebruik te
maken van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan hierboven genoemd.
Gegevens die opgehaald worden uit het contactformulier op de website van Golden Egg
Design worden niet gedeeld of verkocht aan derden. Deze gegevens worden alleen gebruikt
voor de bovengenoemde doelen.
Cookies
Golden Egg Design gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de
website. Wilt u niet meer dat de browser cookies op uw apparaat opslaat, dan kunt u dit
uitzetten in de instellingen van de browser die u gebruikt.

Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun
website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma
levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de
verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend
kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden
tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural
targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw
surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in
Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw
computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving
ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie
officieel eigendom is van Hayona en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor
advertenties of andere commerciële doeleinden. Hayona heeft een
verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IPadressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden
zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met
Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Hayona een niet-privacy
gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van hayona.nl te kunnen
waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren
hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie
over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze
website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar
van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de
daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval
wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van
deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met wie we uw data delen
Golden Egg Design deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Het verstrekken van uw
gegevens zal alleen gebeuren als dit ten goede komt voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bewaartermijn van uw gegevens
Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is om de doelen binnen onze
overeenkomst te realiseren. Golden Egg Design hanteert een bewaartermijn van 7 jaar om
aan de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst te voldoen.
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht om uw gegevens:
• In te zien
• Corrigeren
• Verwijderen
• Toestemming van gegevens bewerking in te trekken
• Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
• Toestemming te geven voor gegevensoverdraagbaarheid
Om een verzoek tot een van de bovengenoemde rechten in te dienen kunt u een mail sturen
naar ons of ons telefonisch bereiken. U kunt een mail sturen naar info@goldeneggdesign.nl
of ons bereiken op +31 6 27 82 35 06.
Veiligstellen van uw data
Het veiligstellen van uw gegevens wordt serieus genomen door Golden Egg Design. Wij
nemen passende maatregelen om de volgende zaken tegen te gaan:
• Verlies
• Misbruik
• Onbevoegde toegang
• Ongewenste openbaarmaking
• Ongeoorloofde wijzigingen
Als u de indruk heeft dat een van de bovenste zaken niet goed beveiligd zijn dan verzoeken
wij u om contact met ons op te nemen. U kunt een mail sturen naar
info@goldeneggdesign.nl of ons bereiken op +31 6 27 82 35 06.

