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PRIVACY
POLICY
N!CKS
Privacy beleid van N!CKS. In dit document staat omschreven hoe N!CKS om
gaat met jouw gegevens.

PRIVACY BELEID STUDIO N!CKS
Versie 1.0
Privacy policy voor N!CKS, eigenaar van www.nickbeernink.nl
N!CKS ziet het als zeer belangrijke taak en verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op
deze pagina laten ik u weten welke gegevens ik verzamelen als u mijn website gebruikt, waarom ik
deze gegevens verzamelen en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacy beleid is
van toepassing op de diensten van N!CKS. U dient zich ervan bewust te zijn dat N!CKS niet
verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van
deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
N!CKS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Uw persoonlijke gegevens. Deze laat u bij alleen achter bij het invullen van het contactformulier op
de contactpagina. Uw gegevens worden echter niet opgeslagen. Slechts bij een voortzetting in
samenwerking bewaart N!CKS uw gegevens voor het behouden van contact als uitgangspunt. Heeft
u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@nickbeernink.nl
Heel veilig
Alle gegevens die u bij ons achterlaat stopt N!CKS deze heel veilig en digitaal achter slot en grendel.
Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we uw gegevens aan
iemand anders – u leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander
net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij, en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor
de partij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten
via info@nickbeernink.nl
Partners
N!CKS werkt samen met uw hosting partij, zodat wij op de achtergrond uw website goed kunnen laten draaien. N!CKS deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe
dienstverlener uitvoert. N!CKS verkoopt uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde
partijen.
Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
• het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en
ondersteuning van onze websites en applicaties;
• het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten verzendt, is het mogelijk dat die berichten worden opgeslagen. Soms vraagt N!CKS u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Klantenservice
U kunt met N!CKS bellen, mailen en u kunt tekstberichten uitwisselen. Om u snel te kunnen helpen
bij vragen, maakt N!CKS gebruik van uw gegevens en worden hier aantekeningen van gemaakt die
worden opgeslagen. Handig voor als u nog een keer belt. Gegevens over het telefoongesprek met u
worden geregistreerd en ook tekstberichten en mailtjes worden bewaard.
Doeleinden
Verzamelen of gebruiken van gegevens die niet worden beschreven in dit privacy beleid is nooit van
toepassing, tenzij u van tevoren uw toestemming heeft gegeven.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Verwijderen van persoonsgegevens
U hebt het recht om op elk moment de door N!CKS verwerkte persoonsgegevens te verwijderen,
behalve in de volgende situaties:
• U heeft een lopend SLA-contract.
• U hebt een openstaande aanvraag die nog niet of gedeeltelijk is afgerond.
• U hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij N!CKS, ongeacht de betalingswijze.
Indien u een beroep op een van mijn diensten hebt gedaan, bewaart N!CKS uw persoonsgegevens
in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels
Nieuwsbrief
U kunt u aanmelden voor nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, acties en nieuws omtrent N!CKS. Wilt u zich weer afmelden? Dan kan dat gemakkelijk door te klikken
op de uitschrijfknop onderaan iedere nieuwsbrief.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact opnemen via info@nickbeernink.nl
Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruikt N!CKS klantgegevens om fraude
te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geeft N!CKS klantgegevens aan de
overheid.
Cookies
N!CKS verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat
mijn diensten hierop kunnen worden afgestemd. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website

kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers. N!CKS gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet
correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Social Media
Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u via ‘like en share’ knoppen op nickbeernink.
nl artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op je social media account.
N!CKS krijgt geen toegang tot uw social media account. Alleen wanneer hiervoor afspraken zijn
gemaakt bij het ontwikkelen van een social media campagne. N!CKS raadt u aan om het privacy
beleid van de social media partijen waar u een account heeft, goed door te nemen zodat u weet hoe
uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.
Klachten
N!CKS wijst u graag op het recht om een klacht in te dienen bij het AP (Autoriteit Persoonsgegevens).
Vragen en feedback
N!CKS controleert regelmatig of dit privacy beleid kan worden voldaan. Als u vragen heeft over dit
privacy beleid, kunt u contact opnemen:
N!CKS
Sweersstraat 4
6524 BM Nijmegen
06 204 34 244
info@nickbeernink.nl

