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Privacyverklaring
WOW! Reclame- & Mediabureau vindt het belangrijk dat persoonlijke gegevens beschermd worden tegen
oneigenlijk gebruik.
Wat wij wel doen:
Wij houden ons bezig met het zo goed mogelijk presenteren en onder de aandacht brengen van uw bedrijf of
evenement en het correct en tijdig uitvoeren hiervan. Uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om dit
uit te voeren worden door ons opgeslagen en verwerkt.
Wat wij niet doen:
Het verstrekken van cookies met als doel het gedrag van website bezoekers vast te leggen.
Het staat u volledig vrij om onze website zo vaak te bezoeken als u wilt, zonder dat wij dit volgen.
Als u wilt dat uw “user experience” verbeterd moet worden, kunt u ons dat melden per mail , post of
telefonisch, maar alleen als u dat uitkomt.
Personeel
Uiteraard verlangen de personen die voor ons werken een beloning voor hun inzet. Om dit te kunnen
honoreren zijn meer persoonlijke gegevens noodzakelijk.
Klant- en leveranciersgegevens.
Wij slaan gegevens op van klanten en leveranciers, uitsluitend om transacties met hen correct te laten
verlopen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van bedrijfsgegevens en indien mogelijk worden hiervoor geen
privé gegevens opgeslagen of gebruikt.
Als bewaartermijn gaan wij uit van 1 jaar na de laatste transactie of de wettelijke bewaartermijn voor
financiële gegevens van 7 jaar. Incidenteel worden de contactgegevens gebruikt om informatie te leveren
over zaken die van belang kunnen zijn voor de relatie.
Waar wij helaas niet omheen kunnen:
Websitebezoekers krijgen gedurende hun bezoek een “sessiecookie” toegewezen.
Na het bezoek wordt dit automatisch van onze servers verwijderd.
Van websitebezoekers worden anonieme gegevens vastgelegd op de servers die wij gebruiken.
Deze worden niet door ons gebruikt om personen te volgen of hun gedrag te analyseren.
Wij gebruiken scripts en verwijzingen van derden zoals onder andere Google maps.
De privacyvoorwaarden van deze diensten kan afwijken van wat wij verklaren.
Sommige privacy gevoelige gegevens worden opgeslagen en/of gedeeld met derden om aan wettelijke, zoals
fiscale, verplichtingen te kunnen voldoen. Ook worden gegevens opgeslagen op externe servers.
Dit is enerzijds om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en anderzijds om gegevens veilig te stellen in
geval van een calamiteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gepaste technieken en overeenkomsten om de
beveiliging van privacy gevoelige informatie te waarborgen.
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