Privacy
TesoDesign respecteert uw recht op privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die
verzameld of gebruikt wordt door TesoDesign.
Persoonlijke informatie
Wij verzamelen informatie van u wanneer u informatie aanvraagt middels de formulieren op onze
website.
Hoe gebruiken we uw informatie?
We kunnen uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen.
Hoe beschermen we uw informatie?
Onze website wordt regelmatig gescand op gaten in de beveiliging en kwetsbaarheden, om uw
bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat,
waardoor alle informatie ingevuld via formulieren, versleuteld verstuurd wordt. Ingevulde gegevens
worden niet bewaard op deze webserver, maar direct verstuurd naar de verantwoordelijke bij
TesoDesign. Uw persoonlijke informatie is alleen toegankelijk voor de eigenaar, welke vertrouwelijk
omgaat met deze informatie.
Gebruik van cookies
Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons cookies beleid. Dit beleid is gebaseerd
op en in overeenstemming met de relevante bepalingen uit de Telecomwet.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website.
Als cookies worden uitschakelt, zullen sommige features worden uitgeschakeld en zal de site niet naar
behoren functioneren. Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie die analyses uitvoert ten
behoeve van bezoeker statistieken. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond
waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. U kunt evenwel de Google Analytics cookie
uitschakelen.
Bewaartermijn informatie
De persoonsgegevens die wij van u verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld en nooit langer dan de wettelijke
bewaartermijnen. TesoDesign bewaart de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.
Uw rechten
Als u eenmaal persoonsgegevens aan TesoDesign heeft verstrekt, dan heeft u het recht om deze
gegevens te wijzigingen of te verwijderen. U kunt dit kenbaar maken via het contactformulier op onze
website.

