Sta jij morgen in de boekskes? Het ligt niet aan ons!
Want zo waakt Johan&Laurent over je gegevens.
Privacy Policy van Johan&Laurent bvba (www.johanenlaurent.be)
Laatste update: 24/05/2018
Wij verzamelen, gebruiken en beschermen de gegevens van alle mensen die onze website
bezoeken. Dat doen we enkel om www.johanenlaurent.be optimaal te doen werken. Door
rond te snuffelen op onze website stem je daarmee in.
Wil je door ons gecontacteerd worden? Dan vragen we naar jouw naam en e-mail adres.
Deze persoonlijke gegevens geven of verkopen we nooit door aan andere partijen – zelfs
niet voor honderd miljoen miljard.
Op een zeldzaam moment is het mogelijk dat we jou via je e-mail af en toe informatie
sturen. Wees gerust, dat gaat enkel over topics die jou of ons echt boeien, professioneel of
privé. Denk aan reclame, communicatie en alles wat het leven mooi maakt. Zo durft er al
eens een blog over kunst tussen sluipen.
Net als andere websites verzamelt www.johanenlaurent.be gegevens die jouw browser aan
ons verklapt tijdens je bezoek, de zogenaamde “Log Data”. Zo kennen wij onder meer het IPadres van je computer, het type en de versie van je browser, de pagina’s die je bezoekt, hoe
lang je hier rondhangt (en dus niet aan het werk bent), de datum van je bezoek en nog wat
andere poespas. Als we ons echt vervelen kunnen wij deze gegevens bekijken en analyseren
via tools van derde partijen, zoals Google Analytics.
Omdat wij niet heiliger zijn dan de paus, gebruiken wij cookies om deze informatie te
sprokkelen. Je kan je browser zo instellen dat deze cookies geweigerd worden, of dat je een
boodschap ontvangt als een cookie is verzonden. Aanvaard je geen cookies, dan kunnen
sommige delen van onze site onzichtbaar blijven.
(Nu volgt er nog een stukje zonder flauwe grapjes)
De bescherming van je persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Hou er echter rekening
mee dat geen enkele elektronische opslag of geen enkele verzending via het internet 100%
veiligheid biedt. We plooien ons driedubbel voor de bescherming, maar kunnen geen
absolute garanties geven.
Deze Privacy Policy ging in op 24/05/2018 en blijft onbeperkt geldig. We behouden ons het
recht voor om onze Privacy Policy op elk moment te wijzigen – uiteraard altijd in
overeenstemming met de wet. Deze wijzigingen gaan in van zodra ze op deze webpagina zijn

gepubliceerd. Het herhaald bezoeken van onze website na de aanpassingen impliceert dat je
de vernieuwde Privacy Policy kent en akkoord gaat met de voorwaarden.
Contacteer ons
Heb je nog vragen over onze Privacy Policy? Contacteer ons op johan@johanenlaurent.be of
laurent@johanenlaurent.be.

