PRIVACYVERKLARING
All Web Projects gaat zorgvuldig om met uw privacy en zal uw persoonlijke gegevens altijd
vertrouwelijk behandelen. We houden ons hier aan de richtlijnen van de GDPR wetgeving.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve wanneer dit gaat om een wettelijke
verordening of wanneer dit nodig blijkt om de levering van uw product of dienst plaats te kunnen
laten vinden.

Gebruik van uw gegevens
All Web Projects maakt uitsluitend gebruik van uw gegevens voor onze bedrijfsvoering, met het doel
u de gewenste producten en/of diensten te kunnen leveren. Wij hebben uw gegevens nu eenmaal
nodig om uw facturen correct op te maken en aan u te bezorgen.
Wij zullen uw gegevens slechts doorgeven aan de uitgevende instantie en eventuele registrars
(tussenpersonen) die wij als leverancier gebruiken. Zij houden zich net All Web Project aan de GDPR
privacy wetgeving.
Alle gegevens waar we u om vragen zijn verplicht voor de levering van onze producten, tenzij
nadrukkelijk aangegeven als 'optioneel'.

Aanpassen van uw gegevens
Wilt u uw klantgegevens aanpassen? Hiervoor kan u eenvoudig een mailtje sturen naar
info@allwebprojects.be en dan doen wij het nodige. Ook voor inzage in uw gegevens kan u ons een
mailtje sturen.
All Web Projects behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Wijzigingen zullen wij steeds meedelen via mail.

Gebruik van cookies
All Web Projects hecht veel waarde aan een gebruiksvriendelijke en kwalitatief goede website en
dienstverlening. Wij maken hiervoor gebruik van cookies, kleine bestandjes die uw harde schijf
opslaat zodra u een pagina van onze website bezoekt. Deze zorgen voor een goede werking van de
website en stelt ons in staat instelling voor u te bewaren. U kunt coockies op uw computer in- of
uitschakelen in de instellingen van uw browser.
All Web Projects gaat zorgvuldig om met cookies en gebruikt deze nooit om u persoonlijk te kunnen
identificeren. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die we in cookies opslaan en delen deze niet
met derde, met uitzondering van google analytics.

Google analytics
Dat Google Analytics een service is die door Google wordt aangeboden, dat had je wel al door. De
cookie hiervan gaat jouw informatie (inclusief IP-adres) overbrengen naar de servers van Google in
de VS. Google beveiligt je gegevens, maakt deel uit van het EU-U.S. Privacy Shield Framework en
respecteert dus je privacy.

Slot
All Web Proijects kan de privacyverklaring wijzigen indien nodig. Wanneer dit gebeurt wordt u als
klant op de hoogte gebracht via mail.
De laatste update van dit document dateerd van 02/08/2018.

