Privacy Statement
Jouw privacy is voor DP Creative erg belangrijk. Wij houden ons daarom uiteraard
aan de privacywet. Dit betekent dat al uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze
altijd naar behoren zullen gebruiken. In onze privacy statement leggen we uit wat
we als bedrijf allemaal doen met informatie die we over uw klanten te weten
komen.
DP Creative
Voor het ontwikkelen en onderhouden van de websites, webshops of web-applicaties van onze klanten
werken wij met en slaan wij verschillende soorten gegevens op. Dit doen wij om de sites zo goed mogelijk
te laten werken en om ze zo gebruiksvriendelijk te maken voor de uiteindelijke bezoekers.
Dit is waarom we gegevens verzamelen
Om de diensten die we leveren zo goed mogelijk te laten functioneren voor onze klanten slaan wij, al dan
niet in samenspraak met met de klant, verschillende soorten gegevens op.
Deze gegevens verzamelt DP Creative.
Welke gegevens precies, dat verschilt per klant en soort website, webshop of web-applicatie.
•
•
•

Klantgegevens: onder meer je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens.
Voor webshops die door ons zijn ontwikkeld bewaren wij, in opdracht van onze klanten: contactgegevens,
factuur- en afleveradres, Geo locatie, bestellingen en versleuteld je gebruikersnaam en wachtwoord.
Websitebezoek: gegevens over onder meer het tijdstip waarop sites worden bezocht, vanaf welk apparaat en
of er een e-mail wordt geopend of op een link wordt geklikt.

Beveiliging van gegevens
DP Creative monitort en beveiligt al haar diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude.
Samenwerking met derde partijen
Soms is het nodig om samen te werken met een andere webbureaus om de diensten en service te leveren
die je van ons verwacht. We maken soms gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het
mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we
altijd goede afspraken zodat jouw gegevens veilig zijn.

