PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens (Naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) kunnen door
Zen Graphic worden verwerkt, omdat u via mail, of via het contactformulier op de website informatie hebt
opgevraagd, en deze gegevens zelf hebt ingevuld.
Zen Graphic gebruikt deze gegegens om u te kunnen contacteren, hetzij via mail of telefonisch, indien
u dit zelf wenst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook met het oog op het uitvoeren van een met u
overeengekomen opdracht.
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om deze overeenkomst uit te voeren. Na één jaar
worden uw gegevens uit onze, mocht er geen overeenkomst zijn tussen u en Zen Graphic.
Uw gegevens worden enkel en alleen aan derden verstrekt, mocht dit nodig zijn voor het uitvoeren van een
overeenkomst, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Website en Google Analytics
De website van Zen Graphic maakt gebruik van Google Analytics om de gebruikservaring ervan in kaart te
brengen. De informatie die hieruit wordt verkregen, uw IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze gegevens om Zen Graphic te kunnen informeren over het
gebruik van de website. Google kan deze gegevens enkel doorspelen aan derden indien het hier wettelijk
toe wordt verplicht, of voor de verwerking ervan namens Google. Zen Graphic gaf Google echter geen
toestemming tot het gebruik van deze gegevens voor andere Google-diensten.

Rechten en beveiliging
U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens na te kijken, aan te passen, of te verwijderen.
Hiervoor kunt u ons een verzoek via mail versturen (kenny@zengraphic.be). Zen Graphic zal hierop zo snel
als mogelijk reageren.
Zen Graphic neemt passende maatregelen tegen misbruik, diefstal, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. De website van Zen Graphic gebruikt een SSL-certificaat
om zich te verzekeren tegen ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens. Mocht u toch de indruk
hebben dat de beveiliging niet voldoende is, vermoeden hebben van misbruik, of gewoon informatie willen
over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via kenny@zengraphic.be.
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