Privacybeleid
Dit privacybeleid is opgesteld om diegenen beter te dienen die zich bezighouden met de
manier waarop hun 'persoonlijk identificeerbare informatie' (PII) online wordt gebruikt. PII,
zoals beschreven in de Amerikaanse privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie
die op zichzelf of met andere informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren,
te contacteren of te lokalisearen, of om een persoon in zijn context te identificeren.
Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een goed begrip te krijgen van hoe wij uw
persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins
behandelen in overeenstemming met onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij van de mensen die onze blog, website of app
bezoeken?
Bij het bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, wordt u mogelijk gevraagd
uw naam, e-mailadres of andere gegevens in te voeren om u te helpen bij uw ervaring.

Wanneer verzamelen we informatie?
Wij verzamelen informatie van u wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, een formulier
invult of informatie op onze site invoert.

Geef ons feedback over onze producten of diensten Hoe gebruiken we uw informatie?
We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken wanneer u zich registreert, een
aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of
marketingcommunicatie, op de website surft of bepaalde andere sitefuncties gebruikt op de
volgende manieren:
•
•
•
•

Om onze website te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn.
Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw service
verzoeken.
Om periodieke e-mails met betrekking tot uw bestelling of andere producten en
diensten te verzenden.
Om na correspondentie met u een opvolgactie te starten (livechat, e-mail of
telefonische vragen)

Gebruiken we 'cookies'?
Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een site of zijn serviceprovider via uw webbrowser naar
uw computer's schijf stuurt (als u dat toestaat) waarmee de systemen van de site of
serviceprovider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen vastleggen en
onthouden. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om ons te helpen de items in uw winkelwagen
te onthouden en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen uw voorkeuren te
begrijpen op basis van eerdere of huidige siteactiviteit, waardoor we u betere services kunnen

bieden. We gebruiken ook cookies om ons te helpen bij het verzamelen van verzamelde
gegevens over siteverkeer en site-interactie, zodat we in de toekomst betere site-ervaringen en
tools kunnen bieden.

We gebruiken cookies om:
•
•
•

Uw gebruikersvoorkeuren voor toekomstige bezoeken te begrijpen en te bewaren.
Advertenties bij te houden.
Compilata te verzamelen over siteverkeer en site-interacties om in de toekomst betere
siteervaringen en tools te bieden. We kunnen ook vertrouwde services van derden
gebruiken die namens ons deze informatie bijhouden.

U kunt ervoor kiezen dat uw computer u waarschuwt telkens wanneer een cookie wordt
verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via uw
browserinstellingen. Aangezien de browser een beetje anders is, kijkt u in het Help-menu van
uw browser om de juiste manier te leren om uw cookies aan te passen.
Als u cookies uitschakelt, werken sommige functies die uw site-ervaring efficiënter maken
mogelijk niet goed. Het heeft geen invloed op de gebruikerservaring.

Openbaarmaking door derden
Wij verkopen en / of verhandelen niet, of brengen op geen andere wijze uw persoonlijke
identificeerbare informatie over naar derden, tenzij wij gebruikers hiervan vooraf op de hoogte
stellen.
Dit omvat geen website-hostingpartners en andere partijen die ons helpen onze website te
gebruiken, ons bedrijf te leiden of onze gebruikers van dienst te zijn, zolang deze partijen
ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie
vrijgeven wanneer de release ervan geschikt is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te
dwingen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen.
Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden
verstrekt voor marketing, reclame of andere vormen van gebruik.

Links van derden
Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze
website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en
onafhankelijk privacybeleid. We zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van
onze site te beschermen en alle feedback over deze sites te verwelkomen.

Eerlijke informatiepraktijken
De Fair Information Practices-principes vormen de ruggengraat van de privacywetgeving in de
Verenigde Staten en de concepten die zij bevatten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de
ontwikkeling van gegevensbeschermingswetten over de hele wereld. Inzicht in de Fair

Information Practice Principles en hoe deze moeten worden geinplementeerd, is van cruciaal
belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie
beschermen.
Om in lijn te zijn met Fair Information Practices, zullen we de volgende responsieve actie
ondernemen, mocht zich een datalek voordoen: We zullen u per e-mail op de hoogte brengen.
Indien anders: Op het moment dat we het weten. We stemmen ook in met het Individueel
verhaalsproces, dat vereist dat individuen het recht hebben om juridisch afdwingbare rechten
na te streven tegen gegevensverzamelaars en - verwerkers die zich niet aan de wet houden.
Dit principe vereist niet alleen dat individuen afdwingbare rechten hebben tegen gebruikers
van gegevens, maar ook dat individuen een beroep doen op rechtbanken of
overheidsinstanties om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en / of te
vervolgen.

CAN SPAM Act
De CAN-SPAM-wet is een wet die de regels voor commerciële e-mail vaststelt, eisen stelt aan
commerciële berichten, ontvangers het recht geeft om e-mails te laten blokkeren en zware
straffen voor overtredingen meldt.
Wij verzamelen uw e-mailadres om:
•
•

Informatie naar u te verzenden, te reageren op vragen en / of andere verzoeken of
andere opmerkingen.
U informatie te verzenden wanneer u zich aangemeldt heeft op onze mailinglist of om
u op de hoogte te houden van onze acties nadat de oorspronkelijke transactie heeft
plaatsgevonden.

Om in overeenstemming te zijn met CANSPAM, beloven wij het volgende:
•
•
•
•
•
•

Wij zullen geen gebruik maken van valse of misleidende onderwerpen of
e-mailadressen.
Identificeren het bericht als een advertentie op een redelijke manier.
Voegen onze contact gegevens toe aan iedere e-mail.
Monitoren van e-mailmarketingdiensten van derden op naleving, als er een wordt
gebruikt.
Wij zullen snel handelen na een opt-out / afmeldverzoek.
Als u zich op enig moment wilt uitschrijven voor het ontvangen van toekomstige emails, kunt u ons een e-mail sturen naar info@digitaal.design. Wij zullen u onmiddellijk
verwijderen uit ALLE correspondentie.

Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via
info@digitaal.design

