Privacy Statement
Paznos stelt alles in het werk om de privacy van zijn klanten te beschermen. Paznos streeft
ernaar om correcte en actuele informatie te presenteren op de website. Wij kunnen echter
niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Paznos kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden op de website of
applicatie, noch voor de gevolgen voortvloeiend uit deze onjuistheden. Als u op deze website
onduidelijkheden of onjuiste informatie terugvindt, vragen wij u een e-mail te sturen naar
support@paznos.nl.
Privacyverklaring
Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met deze privacy
voorwaarden en gaat u akkoord met de wijze waarop informatie kan worden verzameld en
gebruikt door Paznos. Wanneer u gebruik maakt van de website en formulieren moeten wij
bepaalde persoonlijke informatie verkrijgen om met u in contact te komen. Deze gegevens
kunnen worden bijgehouden in een database. De gegevens worden door Paznos beheerd en
worden onder geen beding doorgegeven aan derden. De database of e-mail bevat de
volgende gebruikersgegevens: naam, telefoonnummer, email. Wij kunnen deze gegevens
gebruiken om contact met u op te nemen. Tevens maakt de website gebruik van Google
Ananlytics voor marketing doeleinden.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren
toe aan Paznos of rechthoudende derden.
Beveiliging
De website maakt gebruik van een versleutelde verbinding zodat de opgestuurde data in de
formulieren niet door kwaadwillende derde partijen kan worden onderschept. Tevens wordt
de e-mail via een TLS verbinding verstuurd.

Inzage & intrekken
Voor inzage of verwijdering van persoonsgegevens verstuurd via het formulier op onze
website kan u een e-mail sturen naar avg@paznos.nl. Vermeld hierin duidelijk over welke
gegevens u inzage wilt hebben of welke gegevens u wilt intrekken.

Klachten
Voor klachten omtrent het omgaan met persoonsgegevens kunt u dit bij Paznos melden via
avg@paznos.nl. U kunt uw klacht ook aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens mocht u
van mening zijn dat wij uw klacht niet serieus hebben opgepakt.
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Bedrijfsgegevens
Paznos - Web development
Parade 69, 8333 DR
Steenwijk
T: 06 199 477 42
E: info@paznos.nl
KvK: 55879217
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