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PRIVACY POLICY

Bij Codebreakers nemen we privacy erg serieus. Deze privacy policy heeft
betrekking op alle websites die onderdeel zijn van Codebreakers B.V. gevestigd in
Nijmegen. Het betreft hier wearecodebreakers.com en elke specialistische website
per domein. Bijvoorbeeld onlinemarketingcodebreakers.nl. Onderaan deze policy
staat een lijst van alle websites waar deze policy op van kracht is. Het betreft
enkel onze eigen websites, niet de websites die wij realiseren voor klanten.
Het is in eerste instantie niet nodig om persoonsgegevens aan ons te verstrekken.
Om onze klanten optimaal te bedienen is dit onder bepaalde omstandigheden
echter wel het geval. Denk hierbij aan het invullen van ons contactformulier, een
offerteaanvraag of bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Codebreakers zal de
ontvangen persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(Wbp) verwerken. Dit betekent dat we persoonsgegevens zonder toestemming
nooit zullen verstrekken aan derden. De persoonsgegevens worden door
Codebreakers enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor wij de gegevens
hebben ontvangen.
Codebreakers willen altijd meer en beter. Om die reden worden bepaalde
niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen door middel van cookies.
Deze gegevens worden enkel gebruikt om onze klanten van een nog betere
gebruikerservaring te voorzien. Ze zorgen ervoor dat we elke dag leren van onze
bezoekers, en zo onze klanten ook beter kunnen helpen. Op het moment dat
een bezoeker onze websites bezoekt en blijft gebruiken gaan we ervan uit dat
het cookiereglement geaccepteerd wordt. De gegevens zijn zoals gezegd niet
persoonsgebonden, waardoor herleiding is uitgesloten. In de browser-instellingen
is het mogelijk om ‘geen cookies accepteren’ aan te vinken. Dit zorgt ervoor
dat er geen cookies geplaatst zullen worden, maar het kan wel leiden tot een
verminderde gebruikerservaring van onze websites.
Bij vragen, klachten of suggesties over bovenstaande privacy policy verwijzen we
graag naar info@wearecodebreakers.com.

BETREFFENDE WEBSITE

https://www.wearecodebreakers.com.

‘MENSEN WILLEN
WETEN WAAR HET
MERK IN GELOOFT EN
ZULLEN MEER WAARDE
TOEKENNEN INDIEN ZE
HET GEVOEL HEBBEN
DAT DE WAARDE OP HUN
EIGEN PERSOON OF HUN
EIGEN LEEFWERELD VAN
TOEPASSING IS.’
(Herman Toch, 2013)

