
Wie zijn wij
Ons site-adres is: www.ortaqdesign.nl

Platinaweg 10
2544 EZ Den Haag
070 783 00 88

Cookies
Wat zijn cookies? Een cookie is een bestand dat internetinstellingen opslaat op jouw 
computer, telefoon of tablet. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek 
bijgehouden. 

Wij gebruiken functionele en analytische cookies.
Functionele cookies gebruiken wij om de website goed te laten werken zodat je bijvoorbeeld 
niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken.
Analytische cookies gebruiken wij om te analyseren hoe vaak de website bezocht wordt en 
welke delen van de website meer bezocht worden. We gebruiken deze informatie om de 
website te verbeteren en optimaliseren. 

Op onze website worden ook cookies geplaats door derden. Je kan het privacy van Google hier 
https://policies.google.com/ bekijken. 

Uitschakelen
Wil je niet dat wij cookies op jouw computer plaatsen? Dan moet je jouw browserinstellingen 
aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je 
aanpassen dat jouw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ten 
slotte kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor 
elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. 

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identifi-
ceren of contact met iemand op te nemen. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wanneer je contact met ons opneemt of een offerte hebt aangevraagd, kunnen we diverse 
gegevens verzamelen waaronder jouw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, 
e-mail, IP-adres, internetbrowser, bankrekeningnummer, KvK nummer, BTW nummer en 
overige gegevens die je verstrekt in correspondentie en telefonisch contact. 

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termij-
nen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden de 
gegevens 10 weken bewaard en daarna vernietigd.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
Verzenden van onze nieuwsbrief of reclamefolder, het afhandelen van jouw betaling, je te 
kunnen e-mailen of bellen, je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en 
producten, je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken en wij verwerken ook 
persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben 
voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. We verstrekken uitsluitend aan derden als dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wetteli-
jke verplichting.

Wissen van je gegevens.
Je kunt contact met ons opnemen via contact@ortaqdesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek door jouw is gedaan vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek 
mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op 
jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of 
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met op via contact@ortaqdesign.nl.

Links naar andere websites.
Op onze website kun je linkjes naar websites of bronnen van derden vinden. Wij dragen geen 
verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met jouw persoonsgegevens. 


