Privacyverklaring
Persoonsgegevens die Pixelbyte verwerkt
Als u gebruik maakt van onze diensten dan kan Pixelbyte persoonsgegevens van u verwerken. Dit kan
ook het geval zijn wanneer u deze aan ons heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier
op onze website.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
-

Uw voor- en achternaam
Uw e-mailadres
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische cookies die door uw browser
worden opgeslagen. Deze cookies bevatten geen naam-, adres- of andere persoonlijke gegevens. Ook
maken wij geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit van een individuele
bezoeker te achterhalen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Waarom Pixelbyte deze persoonsgegevens nodig heeft
Wij verwerken deze gegevens om per e-mail of telefonisch contact met u op te kunnen nemen
wanneer u daar om vraagt, of wanneer dit nodig is vanuit een met u gesloten overeenkomst. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang bewaart Pixelbyte deze gegevens
Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarmee ze zijn verzameld te
realiseren. Als er geen overeenkomst met u tot stand komt dan worden deze gegevens binnen één
jaar verwijderd.

Beveiliging van uw gegevens
Pixelbyte gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben een aantal passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens zo goed mogelijk te
beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Zo maakt de website van Pixelbyte gebruik van
een betrouwbaar SSL-certificaat en beveiligen wij onze systemen en applicaties met moderne
beveiligingssoftware en veilige wachtwoorden.

Doorgifte buiten de EU
Pixelbyte verstrekt uw gegevens niet actief aan partijen buiten de EU. Uw gegevens kunnen wel door
derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer u gebruik maakt van Facebook en LinkedIn in het
contact met ons. Deze partijen zijn “EUVS Privacy Shield” gecertificeerd, waardoor zij zich moeten
houden aan de Europese privacyregelgeving.

Inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
U mag ons altijd vragen om inzage in uw gegevens. Ook kunnen we uw gegevens verbeteren,
aanvullen of verwijderen wanneer u dit wenst of wanneer deze in strijd met een wettelijk voorschrift
worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten
zodat wij dit aan kunnen passen. U heeft altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens in te dienen.
Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering en bezwaren en klachten kunt u versturen naar:
Pixelbyte
Aert de Gelderlaan 312
1816NG Alkmaar
E-mail: meldingen@pixelbyte.nl

