
 
 
Privacy Statement  
  
In het kader van de dienstverlening van WEST EGG creatives worden er 
persoonsgegevens verwerkt. Met deze Privacy Statement informeert WEST EGG 
creatives u over hoe er met deze persoonsgegevens om wordt gegaan. 
  
De via de website van WEST EGG creatives of de per e-mail van u verkregen 
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende 
privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze 
verklaring. 
  
AVG 
  
WEST EGG creatives voldoet aan de eisen van de Europese Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde 
personen en zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. 
WEST EGG creatives legt uw gegevens vast en worden alleen gebruikt voor de 
uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening. WEST EGG creatives zal uw 
gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe directe aanleiding is 
en het ook in uw eigen – gekozen – belang is. In dit geval zal WEST EGG creatives 
dit expliciet vermelden. 
  
Gegevens opvragen of verwijderen 
U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien, 
indien nodig te corrigeren of te verwijderen. 
 
  



Contactformulier 
  
U kunt uw contactgegevens achterlaten op de website van WEST EGG creatives. 
Deze gegevens zullen terechtkomen in de mailbox westeggcreatives@gmail.com . WEST 
EGG creatives zal deze gegevens dan gebruiken om contact met u op te nemen. 
Uiteraard zal WEST EGG creatives uw gegevens niet voor andere doeleinden 
gebruiken. Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige 
beantwoording van uw vraag. 
  
Cookies 
  
De website van WEST EGG creatives maakt gebruik van cookies. Een cookie is een 
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en 
door uw browser op uw computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. 
Cookies stelt WEST EGG creatives in staat u te herkennen wanneer u de website 
bezoekt en om gebruik van de website te analyseren. Hiermee kan WEST EGG 
creatives de inhoud van de website op uw wensen en voorkeuren afstemmen en de 
website verder verbeteren. U kunt cookies blokkeren of verwijderen via uw browser. 
  
Links 
  
Deze website bevat mogelijk links naar externe websites. Dit betekent niet 
automatisch dat WEST EGG creatives verbonden is aan deze andere sites of 
eigenaren daarvan. WEST EGG creatives draagt geen verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het 
Privacy Statement van de site die u bezoekt. 
  
Social media 
  
Op de website van WEST EGG creatives staan social sharing buttons (van LinkedIn, 
Facebook en Twitter). Hiermee kunt u content van WEST EGG creatives direct op uw 
eigen social mediakanaal delen. Wanneer u gebruik maakt van deze social media 



buttons, is dit op eigen verantwoordelijkheid. WEST EGG creatives verwijst u 
hiervoor naar het Privacy Statement van het desbetreffende social media platform. 
  
Wijzigingen 
  
WEST EGG creatives behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
haar Privacy Statement. WEST EGG creatives adviseert u om dit privacy beleid 
geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 
  
Vragen & klachten 
  
Vragen of klachten over deze Privacy Statement, kunt u mailen naar 
westeggcreatives@gmail.com . Voor algemene informatie over de AVG verwijst WEST 
EGG creatives u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
	


