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Dit bewaren wij bij een bezoek aan onze website
Naam, adres en woonplaats
We slaan je naam op omdat we je liever niet
willen aanspraken met je klantnummer. Je
adres en woonplaats hebben we onderandere
nodig voor het opstellen van facturen en om
contact met je op te nemen.
E-mailadres
We slaan je e-mailadres op zodat we je
belangrijke berichten over je bestelling of
account kunnen sturen. Daarnaast gebruiken
we je e-mailadres om ontwikkelingen bij SKB
Enterprise te mededelen. Je kan je hiervoor
uitschrijven.
Telefoonnummer
We bewaren je telefoonnummer zodat we
contact met je kunnen opnemen en in geval
van noodgevallen.

Inloggegevens
Wij slaan je inloggegevens op om de toegang
tot je account te beveiligen zodat alleen jij of
andere mensen waarmee je de gegevens deelt
kunnen inloggen.
IP adres en user-agent
Bij elk bezoek slaan we je IP adres op zodat we
een overzicht krijgen met welke IP adressen
onze site wordt bezocht en welk IP adres
ingelogd is op je account. Naast het IP adres
slaan we ook de user-agent op.
Betaalgegevens
Wij slaan je betaalgegevens – zoals je PayPalen creditcardgegevens en rekeningdetails van
je bankrekening. Wij zetten voor de
verwerking van de betalingen andere partijen
in zoals een creditcardmaatschappij.

Surfgedrag
Wij monitoren het surfgedrag van bezoekers
op onze website. Dit doen wij om te kijken of
onze pagina’s aantrekkelijk genoeg zijn, wat
bezoekers op onze website doen en om onze
website te kunnen verbeteren.

Verwerking van persoongegevens
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken de persoongegevens van klanten alleen voor onze eigen
zakelijke belangen ten aanzien van advisering en begeleiding van onze klanten en geïnteresseerden
of ten behoeve van contractsluiting.
Jouw gegevens worden vetrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven. Voor
domeinregistraties geven wij bepaalde persoonsgegevens door aan ons computercentrum, de
registratoren en registratie-instanties. Deze data worden in de databae van de registratie-instanties
vastgelegd en zijn bedoeld voor publicatie in de door een ieder oproepbare whois-database.
Wij zetten session – cookies in om de bezoeken aan onze website te monitoren. Dit zijn kleine codes
die onze webserver doorgeeft aan jouw computer. Deze codes hebben buiten het bezoek aan onze
website geen betekenis.
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Wij gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor het verwerken van datacenter aanmeldingen of de
bestelling van bepaalde datacenter producten zoals een persoonlijke toegangspas. Wij geven
bepaalde gegevens door aan onze datacenter leverancier. Onze datacenter leverancier slaat deze
gegevens op in hun database zodat ze kunnen controleren of een persoonlijke toegangspas
geauthoriseerd is.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Om de persoonsgegevens van onze klanten te beschermen hebben wij omvangrijke
veiligheidsmaatregelen genomen. Wij controleren dit regelmatig en passen deze aan aan de
nieuwste technische ontwikkelingen.

Inzicht in je persoonsgegevens
In het klantenpaneel kun je zelf een groot deel van al je gegevens bekijken en wijzigen. Als je meer
informatie wil over je gegevens dan kun je contact met ons opnemen via info@skb-enterprise.com.

Document
Privacy Policy
SKB Enterprise B.V.

Datum
01-10-2017

Versie
1.0

2

