Privacy- en cookiesbeleid van CreaNans
Privacy beleid
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/05/2018.
CreaNans, gevestigd te 2870 Puurs, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Kalfortdorp 61
GSM: +32 474.29.64.12
Mail: info@creanans.be
CreaNans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
CreaNans respecteert de privacy van al de gebruikers van haar site en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan mij
verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld, en niet aan derde worden
doorgegeven.
CreaNans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld.
CreaNans kan links van andere websites bevatten wij zijn niet
verantwoordelijk voor hun privacy beleid, gelieve hiervoor het privacy
beleid van de desbetreffende site te raadplegen.
Je kan steeds vragen welke gegevens wij van jou bewaren, en deze ter
aller tijden laten aanpassen of verwijderen.
Onze factuurgegevens worden verwerkt door factuursturen.be
hun privacy beleid kan je doornemen via de volgende link.
https://www.factuursturen.be/privacy
Cookies:
CreanNans gebruikt alleen technische en functionele cookies, en
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is

een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies
die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe kan je de cookies uitschakelen?
Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor
cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer
kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen?
Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:
•
•
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari (iOS)
Safari (macOS)
Edge

Je kan mij altijd een verzoek sturen om te vragen welke gegevens ik
van jou verwerk, en hier steeds wijzigingen in aanbrengen of deze door
mij laten verwijderen.
Dit privacy beleid kan gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen direct
zichtbaar worden op deze pagina. Bovenaan staat de datum van de
laatste wijziging. Ik raad je aan om regelmatig dit privacy beleid te
raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

