Privacy verklaring De Slimmeriken
Wij zijn De Slimmeriken. Bij de KVK geregistreerd met nummer: 57860181. Onze website is:
http://www.deslimmeriken.nl. Wij zijn gevestigd te Alkmaar aan de Jan van Eyckstraat 27 met
postcode 1816 DA.

1. Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we deze
verzamelen
Contactformulieren
De gegevens die u invult in het contact formulier gebruiken wij om contact met u op te
kunnen nemen. De gegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf en komen
binnen via het contactformulier. Ook wordt er een kopie op de server van onze hostingpartij
achtergelaten. Wij werken samen met Vimexx. Gegevens die nodig zijn om contact met u op
te nemen via een nieuwsbrief, persoonlijke mail of telefonisch bevatten een *. Dit is ook van
toepassing bij uw voor- en achternaam. Deze gegevens zijn verplicht om in te vullen. Anders
is het onmogelijk om contact met u op te nemen.

Google Forms
Op het moment dat u naar een Google formulier wordt verwezen (de check) dan is de
privacy verklaring van Google van toepassing. Gegevens die u achterlaat in het Google
formulier gebruikt De Slimmeriken om u advies te kunnen geven over het slim maken van uw
huis. Daarnaast kunt u aangeven of u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief. Indien ja, dan
wordt uw mail voor onbepaalde tijd opgeslagen in de mailinglijst.

Mailinglijst
Mocht u zich aanmelden voor de mailinglijst dan wordt uw voor- en achternaam en
emailadres opgeslagen in het mailprogramma Mailchimp. Vanuit dit programma worden de
nieuwsbrieven verstuurd. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze
mailinglijst.

Cookies
Om bij te kunnen houden hoe onze website wordt bezocht wordt Google Analytics gebruikt.

Hoelang wij uw data bewaren en de beveiliging
Uw data bewaren wij veilig op een externe harde schijf of bij onze partners op de server
(google servers). Deze data wordt voor onbepaalde tijd of zolang als wettelijk is toegestaan
bewaard. De website bevat een SSL certificaat wat aantoont dat de gegevens die u invult
veilig worden opgeslagen.

De rechten die u heeft over uw data
Als u een account op deze site heeft of opmerkingen heeft achtergelaten, kunt u een verzoek
indienen om een geëxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we
over u bewaren, inclusief de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken
dat we alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren, wissen. Dit omvat geen gegevens
die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Privacy bij aanschaf van producten
De Slimmeriken werkt alleen met leveranciers waarvan de producten bewezen veilig zijn. Bij
oplevering van de offerte ontvangt u een overzicht van de producten die worden
aangeschaft. Daar is ook het merk van de producten te vinden. Op elk product is de privacy
verklaring van de fabrikant van toepassing. Deze is te achterhalen door de website van de
fabrikant/het merk te bezoeken.

