01.Wie is More Concepts
More Concepts is de naam waaronder ik, Bjorn Couwenberg, mijn diensten aanbied in een breed
scala aan verschillende branches.
Om deze werkzaamheden zo soepel mogelijk te laten verlopen worden er diverse gegevens van u
bij ons veilig opgeslagen. Dit enkel ter behoeve van bedrijfsmatige werkzaamheden. Denk hierbij
aan contact met betrekking tot een opdracht uit het verleden of de toekomst, of de facturatie
van gedane werkzaamheden.
Mocht u, om welke reden dan ook zich niet prettig voelen bij het feit dat ik uw gegevens bewaar,
dan staat u meer dan vrij om hierover contact op te nemen.
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02.Waarom gegevens bewaren
Het bewaren van uw gegevens is noodzakelijk voor de dagelijkse gang van zaken als het gaat om
onze zakelijke interacties. Wij verzamelen uw gegevens wanneer u daar zelf toestemming voor
geeft via schriftelijk of mondeling contact.
Tevens gebruiken wij Google Analytics voor onze website. Deze tool zorgt er voor dat wij inzage
krijgen in uw gebruik van onze website. Deze verzamelde gegevens zijn volledig anoniem en
bieden enkel inzicht in uw navigatie binnen onze website.

03.Wie heeft toegang tot uw gegevens
Uw gegevens worden door ons veilig opgeslagen op lokaal niveau maar tevens in de cloud
(iCloud / Dropbox). Tevens wisselen wij wannneer dat nodig is gegevens uit met onze
boekhouder t.b.v. facturatie en verplichtingen m.b.t. belastingen.
Al ons ingaand en uitgaand e-mail verkeer verloopt verder rechtstreeks via de servers van
TransIP.

04.Hoelang worden gegevens bewaard
Gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Dit ten behoeve van een soepele
bedrijfsvoering bij contact in de toekomst.

05.Hoe veilig zijn mijn gegevens
Uw gegevens worden enkel opgeslagen op eerdere genoemde ict-oplossingen. Deze zijn
versleuteld en voorzien van een wachtwoord beveiliging en (waar mogelijk) met een twee-stapsverificatie middels een controle bericht op de mobiele telefoon van Bjorn Couwenberg.

06.Welke rechten heb ik
U heeft ten alle tijden recht op inzage, rectificatie, wissen, overdracht of bezwaar. Tevens staat u
altijd vrij om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens door een mail te sturen
naar info@moreconcepts.nl

07.Onze plichten
More Concepts gebruikt uw gegevens voor commercieel belang. Uw gegevens zullen echter nooit
verkocht worden aan derden. Mochten wij uw gegevens op grond van commercieel oogpunt
willen delen met een 3e partij dan zal dit altijd in overleg gebeuren. More Concepts behoudt het
recht om de gegevens te delen wanneer dit wettelijk vereist is.
Mocht u nog vragen hebben raden wij u aan contact met ons op te nemen. Wij trachten er naar
om altijd zeer respectvol en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
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