Privacybeleid Hooked-Marketing
Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over
u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit
voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar
deze gegevens voor worden gebruikt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u
contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de
contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Website: www.hooked-marketing.nl
www.hooked-marketing.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden
wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke
pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites
omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.
De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het
type browser en de bezochte pagina’s.
Gebruik van cookies: www.hooked-marketing.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen
we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website
bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke
pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser
deelt.
Cookies uitschakelen: U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u
door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over
deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.
Mail: info@hooked-marketing.nl
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de service van
hostingcp. Deze partij heef passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te
voorkomen. Zij hebben geen directe toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van lokale
Office software. Wij bewaren uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met
betrekking tot uw opdracht of bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van offertes en verkoopfacturen.
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u
verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn
allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en
ons of een eed of wettelijke verplichting.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
Hooked-Marketing kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar
wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw
klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst
te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een
vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor
zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Uw rechten
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien of te wijzigen. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens.
Wijziging privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt

u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor
de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan
brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Hooked-Marketing
6441 GK Brunssum
T 06 – 25 41 33 94
E info@hooked-marketing.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Melanie Franssen

