Privacybeleid
(Ontwerpatelier) Soulmade hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgevens. Wij zijn er ons van
bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van (Ontwerpatelier) Soulmade. U dient zich ervan bewust te
zijn dat (Ontwerpatelier) Soulmade niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy
van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld.
Deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals
browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website van waaruit u
naar deze website bent gekomen, of waarlangs u deze verlaat. Dit stelt ons in staat om de website permanent te
optimaliseren voor de gebruikers.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms
vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op
beveiligde servers van (Ontwerpatelier) Soulmade. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is
daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een
cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele
apparaat wordt geplaatst wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te
identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren. Dit is daarom volledig anoniem en er zullen nooit
gegevens worden misbruikt.
De volgende soorten cookies kunnen worden gebruikt:
 ‘First party cookies’, dit zijn technische cookies die door deze website worden gebruikt en die tot doel
hebben de site optimaal te laten functioneren.
 ‘Third party cookies’, dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals
Google Analytics of Facebook.
Deze website gebruikt cookies om uw bezoek op deze website bij te houden. Wij gebruiken deze informatie
enkel om data (zoals aantal bezoekers) te analyseren en eventueel voor het matchen van advertenties aan uw
interesses. Persoonlijke informatie wordt niet misbruikt. Gegevens zoals uw naam en e-mailadres zijn hier niet
aan gekoppeld.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google.
Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw
IP-adres) wordt door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website
gebruikt, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan
derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als deze derden de informatie namens Google
verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de informatie door Google op de manier en
voor de hierboven beschreven doeleinden.
Deze service is extreem anoniem en zal zeker geen misbruik maken van gegevens.

Uitschakelen?
Via de helpfunctie van uw browser kunt u meer informatie vinden over het in- en uitschakelen en verwijderen
van cookies.
Houd er rekening mee dat als u de cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt
gebruiken en het kan zijn dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven.

Contactgegevens:
Ontwerpatelier Soulmade – info@ontwerpatelier-soulmade.be

