Privacy- en cookieverklaring
Lead Designers respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor
dat de verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de verwerking van
persoonsgegevens houdt Lead Designers zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens verwerking
Door het verstrekken van je gegevens ga je akkoord met de verwerking van je
persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacyreglement.
Situaties wanneer wij gegevens verwerken:
•
•
•

Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief;
o Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in een database van een derde
partij (Mailchimp)
Wanneer je een document download op onze website;
o Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in een database van een derde
partij (Mailchimp)
Wanneer je een vragenlijst invult vragen wij ook om jouw persoonsgegeven;
o Hierbij worden de gegeven antwoorden gekoppeld aan jouw persoonsgegevens
(Naam & E-mailadres) en opgeslagen in onze database
o Jou persoonsgegevens worden opgeslagen in een database van een derde partij
(Thrive Themes)

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over activiteiten, producten en diensten van
de Lead Designers. We zullen dit alleen doen als je hier expliciete toestemming voor hebt
gegeven.
Lead Designers spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die zowel
door haar leden als door niet-leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.
Wil je jouw gegevens verwijderen, neem dan contact met ons op.

Gebruik van cookies
Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruiken we cookies. Cookies helpen ons om de
website goed te laten werken, hem relevanter voor je te maken en om je persoonlijke
aanbiedingen te doen.
Derde partijen plaatsen hiervoor ook cookies. Cookies van derde partijen zijn soms nodig om
bijvoorbeeld filmpjes te kunnen tonen op onze website of het je mogelijk te maken informatie
te delen op social media.

De volgende ‘derde partijen’ kunnen cookies plaatsen:
•

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

•
•
•
•
•

Google+
Twitter
Facebook
Youtube
Thrive themes WP Plugin

Via onze websites verzamelen wij en/of derden gegevens, zoals je klikgedrag op onze
websites, je IP-adres, en gegevens die je zelf op de website achterlaat
Met uw toestemming plaatsen deze derden partijen “tracking cookies” op uw computer. Deze
cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te
bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare
informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit
profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons
bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor u zijn.
Je mag zelf aangeven wat voor cookies je wilt toestaan.
Door op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je
toestemming voor het plaatsen van cookies.
Via je browserinstellingen kun je cookies uitschakelen of verwijderen, wellicht is het dan niet
meer mogelijk alle mogelijkheden van de website te benutten.

Beveiliging gegevens
Lead Designers maakt gebruik van veiligheidsprocedures, zoals omschreven in het
privacyreglement, voor de bescherming van de verwerkte gegevens om te vooromen dat
onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht om inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Neem
daarvoor contact met ons op via info@leaddesigners.nl

Aanpassen privacyverklaring
Lead Designers behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
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