Eye-T Webdesign, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer:
69857008, maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van standaard persoonsgegevens zoals
Naam, Adres, E-mailadres. Eventueel aangevuld met KvK- en BTW nummers.
Deze persoonsgegevens worden door u zelf bij het aangaan van een zakelijke relatie met
Eye-T Webdesign verstrekt.
Eye-T Webdesign heeft deze gegevens digitaal opgeslagen in een database die op geen
enkele wijze via internet te benaderen is. Daarnaast ook online bij een in Nederland
gevestigd bedrijf waarmee Eye-T Webdesign een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
ten behoeve van online facturering.
Hierbij wordt alle data enkel verstuurd over end-to-end SSL geëncrypteerde verbindingen.
Uw data wordt hier alleen opgeslagen in Europa, op een beveiligde server bij Amazon
(ISO27001 gecertificeerd) en Worldstream (ISO27001 gecertificeerd).
Alle medewerkers binnen dit bedrijf hebben getekend voor geheimhouding en zijn op de
hoogte van het geldend databeveilingsbeleid.
Gegevens die door u als klant aan Eye-T Webdesign zijn verstrekt zullen nooit aan derden
worden doorgegeven. Hierop zijn echter twee uitzonderingen:
1

Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2

Bij de registratie van een domeinnaam omdat hiertoe bepaalde gegevens moeten
worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie.

De ICANN bijvoorbeeld verplicht alle organisaties die domeinnamen registreren om onder
andere de gegevens van de eigenaar in de zogenaamde whois-database te vermelden.
De domeinnaam komt dus op naam van de eigenaar te staan. Deze zijn vervolgens voor
iedereen zichtbaar.
Eye-T Webdesign bewaart uw gegevens zolang u een zakelijke relatie met ons hebt.
Bij het beëindigen hiervan zal Eye-T Webdesign alle van u aanwezige data verwijderen.
Uiteraard hebt u het recht om in te zien welke gegevens van u bij ons bekend zijn.
Hiertoe kunt u een verzoek bij ons indienen via info@eye-t.nl. (In sommige gevallen kan
hierbij legitimatie worden verlangd.)
Indien bepaalde gegevens van u niet correct dan wel incompleet zijn dan zal Eye-T
Webdesign dit voor u aanpassen dan wel aanvullen of verwijderen.

