Privacy policy
Je persoonlijke gegevens kun je bij ons achterlaten. We kunnen ons dus voorstellen dat je
graag wilt weten waarom wij je om persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen.
Hieronder vertellen we je er alles over. Heb je na het lezen van ons privacy beleid nog
vragen, laat het ons dan weten via info@tapispetit.com

WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn Tapis Petit. Wij zijn gevestigd te Markdal 11,4851 EH Ulvenhout. Telefonisch zijn
we te bereiken op 076-5323450 en per e-mail via info@tapispetit.com. Dit privacybeleid
betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.tapispetit.com.
We respecteren jouw privacy, waardoor we alleen persoonsgegevens verzamelen die voor
het desbetreffende doel noodzakelijk zijn.

BEVEILIGING EN BEWAR ING
Wij zorgen voor de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw
persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij werken
onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie.
Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische
toegangsbeveiliging. Zo zorgen we ervoor dat je gegevens veilig zijn.

WIJ VERKOPEN JOUW GE GEVENS NOOIT
Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Het kan voorkomen dat wij
derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Wij geven deze partijen
uitsluitend toegang tot persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is. Wij verplichten
deze derden net zo zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan als wij dat doen. Jouw
gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze derde partijen ze
hebben gekregen.

WAT DOEN WE VERDER M ET JOUW GEGEVENS
De persoonsgegevens die wij verzamele n worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn
verstrekt. Hieronder lees je wat voor doelen dat zijn.

CONTACTFORMULIER
Voor het gebruik van het contactformulier vragen wij je om de volgende gegevens te
verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer en o rganisatie. Wij zullen je
persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met je op te nemen over het ingevulde
contactformulier.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN
Als je onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare
technologieën. Zo kunnen we je bezoek aan onze website nog beter en persoonlijker
maken.

MARKETING AUTOMATION
Met marketing automation kijken we naar je eerdere bezoeken van onze website. We kijken
dan naar cookies en je IP-adres, maar ook naar wat je eerder bij ons voor gegevens hebt
achtergelaten. Met deze gegevens kunnen we je pagina’s en diensten laten zien die voor
jou interessant kunnen zijn. Ook maken we met marketi ng automation gebruik van
progressieve profilering. Dit maakt het mogelijk om digitaal en stapsgewijs de informatie
van een webbezoeker of lead uit te breiden.

VRAGEN OF OPMERKINGE N
Wil je je persoonsgegevens inkijken? Heb je suggesties, klachten of vrage n? Of wil je jouw
gegevens wijzigen of verwijderen? Geen probleem. Laat het ons weten door een e -mail te
sturen naar info@tapispetit.nl

AANPASSEN PRIVACY POLICY
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 7 maart 2019. Tapis Petit behoudt zich het
recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Ons privacybeleid is alleen van toepassing
op de website www.tapispetit.com (en haar sub-domeinen) en de persoonsgegevens die wij
hier verzamelen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Je kunt de

actuele versie van dit privacybeleid raadplegen door onderaan elke pagina te klikken op de
link naar het privacybeleid van Tapis Peti t

