
PRIVACY VERKLARING van InDruk-Diemen

InDruk-Diemen respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Verwerking van uw gegevens gebeurt conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Gebruik van uw gegevens
InDruk-Diemen gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de bedrijfsvoering met als doel het leveren van de producten en/ of diensten. Zo hebben wij uw e-mailadres 
nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren over de status van uw bestellingen, facturering en belangrijke zaken over InDruk-Diemen.
InDruk-Diemen verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering 
van een product of dienst.

Ontvangers van uw domeinnaamgegevens
Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke 
InDruk-Diemen als leverancier gebruikt. Deze partijen en InDruk-Diemen kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieën (back-ups) van uw domeinnaamgege-
vens maken en in bewaring stellen bij een derde partij.
*met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored bedoeld, zoals aangegeven bij IANA.

Verplichte domeinnaamgegevens
Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar InDruk-Diemen u om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen. In de domeinnaamvoorwaarden vindt 
u meer informatie over het privacybeleid van de registrerende instanties.

Aanpassen van uw gegevens
Indien de naam van de domeinnaamhouder wijzigt, is een overdracht nodig. Neem contact op met InDruk-Diemen. Wij verzorgen deze wijziging voor u. De kosten 
voor deze wijziging bedragen 25,- Euro (per 01-01-2015)

Aanpassen privacyverklaring
InDruk-Diemen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website.
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 11 oktober 2015.

Cookieverklaring
InDruk-Diemen hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van InDruk-Diemen.nl. Om deze reden maakt InDruk-Diemen gebruik van cookies. Een 
cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt 
opgeslagen. Cookies helpen bij het onthouden van instellingen voor een website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om op de website te kunnen surfen en gebruik 
te maken van bepaalde functies, zoals een winkelwagen en elektronisch betalen, InDruk-Diemen raadt u dan ook aan om deze cookies te accepteren.

InDruk-Diemen en cookies
Uiteraard respecteert InDruk-Diemen uw privacy en heeft InDruk-Diemen ervoor gezorgd dat u met de cookies niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gege-
vens die wel in de cookies staan opgeslagen, bewaart InDruk-Diemen zorgvuldig en worden niet met andere partijen gedeeld tenzij dit wettelijk verplicht is.
Om de  website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruikt InDruk-Diemen tevens andere cookies. Deze cookies zijn afkomstig van: Google Analytics en 
Google +1. Google Analytics en Google +1 leveren rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om daarvan gebruik te kunnen maken, plaatst In-
Druk-Diemen cookies. De cookies verzamelen onder meer anonieme gegevens over uw surfgedrag en IP-adres. InDruk-Diemen heeft geen controle over wat deze 
partijen met de cookies doen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Ook vragen over het privacybeleid van InDruk-Diemen kunt u stellen via info@indruk-diemen.
nl.

In- en uitschakelen van cookies
Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

Meer informatie?
Neem contact op met InDruk-Diemen:
Hermelijnvlinder 121
1113 LD Diemen
tel: 020-7701971
e-mail: martin@indruk-diemen.nl

Dit cookiebeleid is voor het laatst herzien op 11 oktober 2015.


