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Omdat uw privacy waardevol is, zullen wij natuurlijk zorgvuldig omgaan met uw gegevens en materialen
en deze niet doorverkopen en/of vrijwillig uit handen geven, zolang dit niet noodzakelijk is om uw
opdracht te voltooien. Natuurlijk wordt u hierover ingelicht en staat het u vrij om de opdracht naar wens
aan te passen, te annuleren en/of door te laten gaan.
Wij vragen u schriftelijk toestemming te geven voor het gebruik met een specifiek doel van uw
informatie en of materiaal. Vraagt u bij ons een offerte aan kunt u het vakje aankruizen en zo uw
toestemming verlenen.
U behoudt volledig eigendomsrecht op de door u aangeleverde materialen die verwerkt mogen worden
door ons. Is het product betaald en afgeleverd, dan zullen de door u verstrekte materialen worden
vernietigt of geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Natuurlijk kunt u uw dossier ten alle tijden
na onomstotelijke identificatie volledig inzien.
Uw klantgegevens blijven wel in bestand, maar worden niet zonder uw toestemming gebruikt voor
verdere commerciële doeleinden of verstrekt aan derden. We beperken deze gegevens tot:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, uw door ons verstrekte klantnummer,opdracht
gerelateerde correspondentie een omschrijving van uw opdrachten uw offertes en facturen.
Deze gegevens zijn voor ons belangrijk om u in de toekomst beter en sneller te kunnen helpen.
Natuurlijk is het ook mogelijk om uw gegevens te beperken en/of uit te breiden. U kiest en bevestigt
schriftelijk dan welke gegevens HaJo-Media wel of niet van u mag bewaren.
De enige uitzondering is: Data die zonder twijfel tot doel heeft andere mensen en/of dieren lijfelijk en/of
psychisch te schaden. Mocht dit voorkomen spelen we de informatie door aan de daarvoor bestemde
autoriteiten.
Mocht u van uw recht gebruikmaken om uw gegevens te verwijderen. Dan zullen wij dit natuurlijk zo
snel en volledig mogelijk uitvoeren, nadat wij hier schriftelijk over geïnformeerd zijn.
Klachten over onze omgang met u privé gegevens kunt u onder andere terecht bij Autoriteit
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Heeft u nog vragen omtrent ons privacy beleid dan kunt u natuurlijk contact met ons op nemen.
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