PRIVACY STATEMENT

Dit privacybeleid werd laatst geüpdatet op 15 december
2020.
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Twaalfde Man,
dan kunt u deze richten aan Twaalfde Man, Lepelstraat 28, 2340
Vlimmeren, tel: +32 476 80 13 61 of per
e-mail: contact@twaalfdemanmedia.be.
Cookies
Twaalfde Man gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Twaalfde Man gebruikt enerzijds cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt,
kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en
helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd
over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De
cookies worden maximum 180 dagen bijgehouden.
Hieronder een overzicht van de (anonieme) gegevens die wij door middel
van cookies verwerken bij het gebruik van de website:
o Locatiegegevens
o Gegevens over jouw surfgedrag op onze website
o Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
o Internetbrowser en apparaattype
o Verwijzings-url
Deze gegevens gebruiken wij voor:
o het (laten) tonen van gerichte advertenties
o het implementeren van sociale media-buttons
o het verzamelen van websitestatistieken
o het opstellen van interesseproﬁelen
o het verbeteren van de navigatie op onze website
Externe providers

De externe providers waar we mee samenwerken:
o Google: voor web analytics tracking en gepersonaliseerde advertising
o Facebook: voor sharing buttons en gepersonaliseerde advertising
o LinkedIn: voor sharing buttons en gepersonaliseerde advertising
o Hotjar: voor surfgedraganalyse
o MailChimp: voor onze mailingcampagnes
Formulieren
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
bij een contactverzoek en/of een inschrijving op de nieuwsbrief:
o Voor- en achternaam
o E-mailadres
o Geboortedag -en maand
Deze persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan de verzamelde
gegevens over websitegebruik.
De persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doelen:
o Verzenden van onze nieuwsbrief
o Contact opnemen met bezoekers die hun e-mailadres hebben
achtergelaten
o Het afhandelen van de facturering
Twaalfde Man verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
Verstrekking aan derden
Twaalfde Man zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het
kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project
uit te voeren. Twaalfde Man zal deze derde partijen uitsluitend toegang
geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a.
(met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere
doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw
gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de
gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat
wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde

dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer
moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Links van derden
Op de website van Twaalfde Man zijn een aantal links naar andere websites
van organisaties te vinden. Twaalfde Man kan geen verantwoording dragen
met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.
Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende
website te lezen.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te
zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik
willen maken dan kun je je verzoek richten aan Twaalfde Man, Lepelstraat
28, 2340 Vlimmeren, tel: +32 476 80 13 61 of per
e-mail: info@twaalfdemanmedia.be.

