Privacyverklaring FixMijnDevice
Het gebruik van verzamelde gegevens en onze diensten
FixMijnDevice is zich er van bewust dat u het volledige vertrouwen in ons stelt.
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Deze gegevens worden gebruikt om de desbetreffende dienst uit te voeren. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in
onze eigen veilige database omgeving. Alle gegevens die worden opgeslagen zullen niet gecombineerd worden met
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wij bieden ten allen tijde onze bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die op dat moment aan ons is verstrekt.
Wanneer u ons benaderd via e-mail of social-media is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren.
Tevens kunnen wij u vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Deze gegevens worden opgeslagen in onze eigen veilige database omgeving, en indien nodig toegevoegd aan uw klant
account.

Informatie verstrekken met derden
Alle persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen worden alleen gebruikt om de desbetreffende dienst uit te voeren.
Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.

Cookies gebruik
Op onze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te
kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt
geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie
naar uw computer heeft verzonden. In dit geval is dat dus fixmijndevice.nl of fixmijndevice.com
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen.
Wanneer u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een
website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor
toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder
ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer
de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen
persoonlijke informatie. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden
cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser
zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest
om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van
interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zoals Internet Explorer, Google Chrome & Mozilla FireFox zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren. Wanneer u de internetbrowser opnieuw insteld worden alle cookies verwijderd, geweigerd of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat na deze handeling sommige functies op onze website niet
meer naar behoren kunnen functioneren.
Vragen of feedback?
Neemt u gerust contact met ons op:
FIXMIJNDEVICE
Aerdtsedijk 17
6913 KB Aerdt
06-27926303
info@fixmijndevice.nl

