FoxBranding gevestigd aan de Tumelers 5 7683 WL te DEN HAM verwerkt uw persoonsgegevens
met als doel u te informeren over de diensten en producten van FoxBranding, het uitvoeren van
een overeenkomst ( b.v. het ontwikkelen en hosten van een website, het ontwerpen van een logo
of visitekaartje etc..) en het sturen van facturen/offertes. Tevens archiveren wij communicatie
welke via e-mail heeft plaatsgevonden.

1. Wettelijke grondslag verwerking
FoxBranding verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: De
verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
2. Algemene NAW gegevens
Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons
opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van je
opgeslagen: Bedrijfsnaam, voornaam en achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer en domeinnaam. Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te
kunnen brengen, je onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en je te kunnen
factureren.
3. Ontvangers persoonsgegevens
FoxBranding verstrekt uw persoonsgegevens aan onze domein registratie partner t.b.v.het
registreren van een domein op uw naam, ons administratiekantoor t.b.v. onze administratie.
Indien nodig voor het realiseren van een opdracht zullen we de ontvangen informatie (deels) delen
met een derde partij, waaronder – maar indien noodzakelijk niet uitsluitend – onze partners op het
gebied van drukwerk, internet, verzending. Mits anders aangegeven, geef je hier bij het verstrekken
van de door jou aangeleverde data expliciet toestemming voor.
4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door FoxBranding worden bewaard voor een duur van de
overeenkomst en de daarop volgende wettelijke bewaartermijn. Indien er geen overeenkomst wordt
gesloten worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard.
5. Met wie deelt Rawrdesign jouw gegevens?
FoxBranding gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens
verkopen.
6. Wijzigingen Privacy statement
FoxBranding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacystatement. Het
verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden
geraadpleegd

