Privacyverklaring FFW
Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te
beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo
snap je precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van FFW. Wees ervan bewust dat FFW niet verantwoordelijk is voor het
privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacy beleid te
accepteren.
De uitgebreide privacy- & cookieverklaring kun je opvragen via info@FFW.nu.
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Persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonsgegevens die wij verwerken
zijn: Voor- en achternaam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres. Wij
verwerken geen bijzondere of gevoelige
persoonsgegevens.
Waarom ?
Om contact met je op te nemen;
Om onze nieuwsbrief of andere informatie
toe te sturen;
Om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
Hoe lang we persoonsgegevens
bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens
verzameld worden.
Delen van persoonsgegevens met
derden
Wij verkopen je gegevens niet aan
derden. Wij delen je persoonsgegevens
alleen met onze partners als dat nodig is
om de diensten uit te
kunnen voeren.
Geheimhouding
Met al onze partners hebben we een
geheimhoudingsverklaring. Je gegevens
worden niet doorgegeven aan een land
buiten de EU.
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Cookies
Deze website maakt gebruik van
“cookies” om gebruik te analyseren en
de website beter te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of
verwijderen?
Dat kan! Mail ons op info@ffw.nu.

Beveiliging
De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde servers van FFW of die
van een derde partij. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.
Wijzigen Privacyverklaring
Het kan zijn dat we onze
privacyverklaring aanpassen. Kijk
daarom altijd op onze site voor de
laatste versie.

