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Iedere dag zetten we ons in om ondernemers, overheden en instellingen te helpen bij het
zichtbaar worden en blijven. Dat doen wij met onze kennis in marketing en gemakkelijke
(online) oplossingen. In sommige gevallen hebben wij daar informatie voor nodig. We doen
niets geks met deze gegevens en zullen ze al helemaal niet verkopen. Het gaat per slot van
rekening toch om je privacy, en daar mag wat ons betreft geen onduidelijkheid over
bestaan. Ook tijdens het bezoeken van de website wordt er gebruik gemaakt van een
aantal diensten en plugins die zorgdragen voor het functioneren van de website. Hieronder
vertellen wij je onze privacy principes en wat je in ieder geval moet weten over wat we met
je gegevens doen.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met
jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@lvdesign.nl.
Persoonsgegevens
lv design bewaart en gebruikt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust aan
ons hebt verstrekt. Neem je contact met ons op, dan zullen we jouw opgegeven naam en
e-mailadres opslaan, en/of indien gewenst je telefoonnummer. Vraag je een offerte op of
geef je een opdracht dan worden je bedrijfsnaam, voor en achternaam, adres,
telefoonnummer en emailadres opgeslagen. Deze gegevens hebben we nodig om je als
klant te kunnen informeren over een uitgewerkte offerte of het factureren bij, tijdens en/of
na een opdracht.
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor
zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Mocht
je een hostingpakket afnemen bij ons? Dan worden uw gegevens gedeeld met onze
hostingprovider. Met deze partij hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om je
gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als er drukwerk rechtstreeks naar jouw
onderneming of instelling wordt gestuurd, dan delen wij de adresgegevens voor het
afleveren van het eindproduct.
Bezoek lvdesign.nl
Lv design maakt op lvdesign.nl gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine
informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het
apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone
of smartwatch.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, je hoeft hierdoor
niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan
te passen. Op die manier kunnen we onze website beter laten werken, kunnen we inzicht
krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in
jouw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere
websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten. Cookies brengen de veiligheid
van je computer niet in gevaar.

Google Analytics
Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Denk
hierbij aan hoe vaak de website bezocht wordt, op welke pagina je aankomt en welke
pagina het meest bezocht wordt. Ook kunnen wij hiermee inzien hoe effectief onze Adwordsadvertenties zijn. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd waardoor we je niet
persoonlijk kunnen herleiden.
De verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lv design
heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden
in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Social media
Lv design maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste
ontwikkelingen, een kijkje achter de schermen te geven en afgeronde projecten te tonen.
Afgeronde projecten worden alleen getoond als deze door jou openbaar gebruikt worden.
Je kan ons volgen op Facebook, YouTube, LinkedIn en Twitter. Aan het gebruik van social
media zijn geen voorwaarden vanuit lv design verbonden. Je gaat akkoord met de
voorwaarden van het social media platform. Daarnaast is het mogelijk om via lvdesign.nl
berichten te delen op social mediakanalen.
Contact met lv design via social media
Als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en je
accountnaam, zodat we op je bericht kunnen reageren.
Advertenties van lv design op social media
Lv design maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We
tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw
toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt of dat je in een bepaalde regio woont.
Welke gegevens social media platforms van jou verzamelen, heeft lv design geen invloed
op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te
beheren in de instellingen van jouw social media profiel.
Beveiligen
Wij hechte waarden aan jouw gegevens, het gaat tenslotte om privacygevoelige informatie.
Lv design neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt er op de
website van lv design gebruik gemaakt van een betrouwbaar SSL Certificaat. Een SSL
certificaat waarborgt persoonsgegevens en voorkomt dat deze in verkeerde handen vallen.
Heb je toch de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van
misbruik, of wil je meer informatie over de beveiliging van door lv design verzamelde
persoonsgegevens? Neem dan contact met lv design op via info@lvdesign.nl.

Bereik lv design
Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze
privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen lv design. Onze contactgegevens:
Lv design
T.a.v. Gegevensbescherming
Edelsteenweg 21
2651 SP Berkel en Rodenrijs
06 81 90 05 05 / 06 11 12 38 28
info@lvdesign.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54647487
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jouw gegevens worden gerespecteerd en blijven van jou. Als je wilt weten welke gegevens
we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten gegevens niet kloppen, dan kunnen
we deze voor je wijzigen. Gegevens op onze webwinkel kan je bovendien altijd zelf
aanpassen. Wil je dat wij jouw gegevens niet meer gebruiken? Dan kun je je eerder gegeven
toestemming intrekken. In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld
als je vraagt om je gegevens te wissen, maar we deze nodig hebben voor
belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. In dat geval hoor je dat zo
snel mogelijk.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar bovengenoemde
gegevens ‘bereik lv design’. Lv design zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op dit verzoek reageren.

