Dit privacy statement is onderdeel van onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 Privacy-statement
Dit is de privacyverklaring van Reanimators. Hier leggen we uit hoe ons
privacy-beleid eruitziet.
11.1 Overdracht gegevens aan derden
Reanimators verklaart zorgvuldig met gegevens van derden om te gaan.
Met partijen die klantgegevens in handen krijgen (zoals de boekhouder,
Mailchimp) is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
11.2 Transparantie verwerkingsovereenkomsten
Op aanvraag is een lijst van partijen met wie een verwerkingsovereenkomst
is afgesproken aanwezig.
11.3 Samenwerkingen met andere freelancers
Wanneer een (gedeelte van) het werk wordt uitbesteed aan freelancers of
derden, wordt met deze freelancers een NDA (geheimhoudingsverklaring)
getekend. Op aanvraag is deze standaard geheimhoudingsverklaring
aanwezig ter inzage.
11.4 Verstrekte gegevens
Wanneer gegevens eerder verstrekt zijn aan Reanimators, mag het recht op
het gebruik van deze gegevens ten alle tijden worden opgezegd.
11.5 Cookies
Cookies
Een “cookie” is een klein stukje data dat een website naar je browser stuurt
en wat daarna opgeslagen wordt in jouw systeem. Hieronder een
opsomming van de verschillende cookies die wij plaatsen.
Google Analytics plaatst cookies bij de bezoekers van onze website.
Misschien is het je opgevallen dat we hier geen toestemming voor vragen
op het moment dat je op onze site beland. We hebben hiervoor gekozen

omdat wij geen informatie verzamelen of gebruiken door middel van
cookies.
11.6 Nieuwsbrieven via Mailchimp
Je kunt je bij ons aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Wij maken gebruik
van Mailchimp om deze nieuwsbrieven te versturen. Als je geen
nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kun je je bij iedere e-mail
uitschrijven.
11.7 Wijzigingen en vragen
Deze Privacy en Cookieverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele
versie van de Privacy Verklaring is steeds te vinden op onze website
www.reanimators.nl Wij adviseren je dan ook om deze verklaring regelmatig
te raadplegen, mocht je daar in geïnteresseerd zijn :) Dit statement is voor
het laatst bijgewerkt op 17 mei 2018.
11.8 Beveiliging website
Op het moment dat je gegevens achterlaat op onze website, maken wij
gebruik van een versleutelde (encrypted) verbinding. Dit voorkomt dat
andere partijen je gegevens kunnen onderscheppen. We maken gebruik van
een https verbinding, zodat jouw gegevens onleesbaar blijven voor derden.
Vragen
Wij helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt naar
aanleiding van bovenstaande. Een cookie eten bij ons op kantoor kan ook
dan vertellen we je alles wat je wilt weten!

