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1. Definities
1.1 “We”, “ons”
Het bedrijf met de naam RCVmedia onder leiding van Rafael Carrasquer Vidal
1.2 “U”, “Uw”
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke de website van RCVmedia bezoekt.

2. Gegevensregistratie
2.1 Wanneer u zich registreert, een offerte aanvraagt, en/of een bestelling plaatst, vereisen en 
verwerken we de volgende informatie:
- Uw voornaam
- Uw achternaam
- Uw e-mailadres
- Telefoonnummer
- Adres of bedrijfsgegevens
- Andere gegevens die u aan ons verstrekt

2.2 We nemen alle nodige veiligheidsmaatregelen voor de beveiliging van uw informatie. We 
gebruiken coderingsalgoritmen van hoog niveau en gecodeerde verbindingen voor de 
website.

2.3 De fysieke toegang tot de datacenters is beperkt en wordt 24/7 bewaakt met 
cameraregistratie.

3. Gegevensverwerking
3.1 We zullen de door u verstrekte informatie gebruiken in de volgende gevallen:
- Voor betalingen en het uitschrijven van offertes en facturen.
- Om contact met u op te nemen om ondersteuning te bieden.
- Voor fraudepreventie.
- Om u te informeren over nieuws, onderhoud of problemen met betrekking tot uw diensten.

3.2 We zullen nooit informatie aan derden verstrekken, behalve om:
- Te overhandigen aan een wetshandhavingsinstanties (met een bevelschrift of een
  gerechtelijk bevel) indien vereist door de wet.
- Te reageren op een dagvaarding of ander wettig verzoek om informatie die we ontvangen.
- Onze rechten anderszins te beschermen.

4. Cookies 
4.1 Deze website kan (tijdelijke) cookies op uw computer achterlaten. Dit zijn kleine 
tekstbestanden waarin gegevens, zoals voorkeuren, worden opgeslagen. Deze cookies slaan 
geen persoonlijke informatie op en zijn volledig anoniem. Indien u geen cookies wilt, dient u 
deze zelf te verwijderen.
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5. Serviceverbetering
5.1 Wanneer u de site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw 
apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres en tijdzone. Deze gegevens 
worden op dezelfde manier gebruikt zoals omschreven staat in sectie 3.
5.2 We gebruiken services van derden, zoals Google Fonts, om onze website-interface te 
verbeteren. We zijn niet verantwoordelijk voor het gegevensgebruik van derden.

6. Toepassingsgebied
6.1 We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd, met of zonder voorafgaande inlichting, 
bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere 
operationele, wettelijke of regelgevende redenen.
6.2 Wordt er wel bezwaar gemaakt tegen het gewijzigd privacybeleid, dan dient u dit kenbaar 
te maken bij ons. Het kan dan zijn dat er een ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.
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