Privacyverklaring
Jipscompany Webproducties en Ten Cate webadvies hechten veel waarde aan privacy.
Daarom doen wij er alles aan om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt,
vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
te behandelen.
Door onze websites te bezoeken, on- of offline gegevens met ons te delen of een opdracht
aan ons geeft, gaat u akkoord met onderstaand Privacy Statement:

Welke gegevens verzamelen en bewaren we?
De gegevens die u aan ons verstrekt;
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IBANnummer van uw bankrekening (alleen bij webshops)
- IP-adres (soms, zie hieronder in welke gevallen)

Met welk doel verwerken wij uw
persoonsgegevens?
Wij verzamelen alleen die gegevens die we nodig hebben in het kader van de projecten
waaraan we voor u en met u werken. Ik vraag om uw IP nummer aan mij door te geven als u
wilt dat ik uw bezoek aan uw eigen website uit de bezoekersstatistieken filter, of een
specifiek beveiligde toegang regel voor uw website.
Wij delen uw gegevens niet met anderen die geen onderdeel uitmaken van deze projecten.
Laat staan dat we uw persoonsgegevens verkopen.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om ons werk te kunnen doen of om
het voort te zetten na een pauze.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt uw persoonsgegevens bij ons altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen. Neem
hiervoor contact met ons op via info@jipscompany.com

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
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Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies
Opslaan van gegevens
www.jipscompany.com en www.tencatewebadvies.nl bevatten geen (contact)formulieren
en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Cookies
Op www.jipscompany.com wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun
website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma
levert statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en
andere informatie waarmee wij deze website kunnen verbeteren. Deze statistieken zijn
anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik
gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud
krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw
computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving
ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics wordt niet gebruikt voor advertenties of andere
commerciële doeleinden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast
is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit
naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit ons Analytics account van geen
informatie gedeeld met Google of andere partijen.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out
plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met
deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google
Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren
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hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie
over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website
(Jipscompany.com) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen.. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor
het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals
hiervoor omschreven.

Wijzigen van dit privacybeleid
Ik houd mij het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zal ik op deze
pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 mei 2018.
Jipscompany Webproducties / Ten Cate Webadvies
Janneke ten Cate
KNSMlaan 93 1091LB Amsterdam
info@jipscompany.com
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