PRIVACY POLICY
1Blik respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zal altijd uiterst zorgvuldig omgaan met de persoonlijke informatie die u 1Blik verschaft. 1Blik behandelt uw informatie vertrouwelijk
en gebruikt uw gegevens enkel om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Ook gebruikt 1Blik
uw gegevens om u op de hoogte te houden van het verloop van uw aanvraag. Voor het overige zal
1Blik uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 1Blik verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en stelt uw gegevens enkel ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren
van uw aanvraag. Ook zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
1Blik heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden:
- Als u een aanvraag doet, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens, met uitzondering van uw betaalgegevens, slaan wij op.
- Om te factureren.
- Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aanvraag en
het gebruik van onze diensten op om de overeenkomst uit te kunnen voeren en de website te
kunnen verbeteren.
- 1Blik slaat uw transactiegegevens (datum en tijd van betaling) op voor administratiedoeleinden.
- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers
helpen 1Blik om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Uw gegevens worden in een beveiligde database op een eigen server opgeslagen. Persoonsgegevens
worden enkel versleuteld verzonden via een SSL-verbinding.
1Blik maakt gebruik van cookies. Wij doen dit door middel van Google Analytics. Deze cookies worden gebruikt om informatie zoals browser types, besturingssystemen of het aantal bezoekers op de
website na te gaan en om beter te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken. Daarnaast maken wij
gebruik van Uservoice om na te kunnen gaan of er door gebruikers nieuwe functies zijn aangevraagd.
U kunt zelf beslissen of u cookies ontvangt. Dit doet u door uw browserinstellingen aan te passen.
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens kostenloos in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen
van 1Blik. U kunt dit doen door contact met 1Blik op te nemen via het e-mailadres info@1blik.nl.
1Blik bewaart uw gegevens ten hoogste 2 jaar, gerekend vanaf het moment van uw aanvraag.

