Privacy verklaring
The Pack Digital Agency

The Pack is een creatief collectief van jonge ondernemers en inmiddels is onze klantenkring
behoorlijk gegroeid. We hebben geweldige klanten die ons vertrouwen in alles wat wij doen.
Dat vertrouwen gaat gepaard met persoonlijkheid. En dat resulteert natuurlijk in een on point
resultaat. Maar binnen het persoonlijke aspect hebben wij te maken met één ding dat erg
belangrijk is en dat is privacy.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
De privacy van onze klanten en bezoekers vinden wij erg belangrijk. Om deze reden verwerkt
The Pack alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de nieuwe privacywet: de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de huidige Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de onderstaande teksten gaan we je een aantal
dingen beloven en daarbij willen we je nu alvast op het hart drukken dat deze beloften
worden nagekomen. Dit doen we niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar vooral
omdat we het beste met onze klanten voor hebben.
The Pack, wie?
Zoals we eerder al een beetje hebben uitgelegd, is The Pack een creatief collectief van
jonge ondernemers. Met de hele bende bij elkaar zetten wij onszelf neer als digital agency.
Gevestigd in het hartje van Purmerend, maar je kunt ons online vanuit heel Nederland
vinden. Ons team is creatief, jong, maar vooral serieus als het gaat om onze klanten. We
vinden het tof als je contact met ons wil opnemen, voor support of een vraag. Koffie drinken
kan altijd, bezoek vinden we gezellig, maar bellen mag ook!
The Pack
Pakhuisplein 42J
1531MZ Wormer
0629200442
info@the-pack.nl
Zonder toestemming, geen gegevens
Het is simpel. Als The Pack jouw persoonsgegevens wil verwerken, dan moet hier
toestemming voor zijn. Wij moeten jou expliciet om toestemming vragen en deze
toestemming moeten wij ten alle tijden zwart op wit kunnen bewijzen. Daarbij zullen wij altijd
uitleggen waarvoor jouw persoonsgegevens worden gebruikt. Ook zullen jouw gegevens
nooit langer dan noodzakelijk worden bewaard.
Jouw gegevens zijn alleen van jou
Aangezien jouw gegevens van jou zijn en van niemand anders, kunnen wij ze ook niet
claimen. Daarmee willen we duidelijk maken dat je altijd inspraak en inzage hebt op
de persoonsgegevens die we van jou verwerken. Je hebt ten alle tijd recht op jouw
persoonsgegevens en je mag ons ten alle tijden opdragen wat we hier wel of niet mee
mogen doen. Mocht er een moment komen dat je helemaal klaar bent met The Pack, dan
sta jij in je recht om jezelf volledig uit ons systeem te verwijderen. Dit heet het recht van
vergetelheid. Wij zullen jou en je gegevens dan verwijderen en nemen dan met pijn in ons
hart afscheid.

The Pack beschermt
U vraagt, wij draaien. Of het nou gaat om het neerzetten van geweldige projecten, of het
beschermen van persoonsgegevens. Onze klanten en bezoekers zijn heilig en we zullen
nooit persoonsgegevens delen met derden. Jouw gegevens zijn ons geheimpje. Mits de
wet ons vraagt het te delen, want dan zijn we gewoon verplicht gegevens te delen. Daarbij
hebben we maatregelen toegepast om jouw privacy te kunnen waarborgen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een ‘cookiewall’.
Eventuele wijzigingen
Met de nieuwe AVG wet die op 25 mei 2018 in werking gaat, zijn er genoeg veranderingen
die wij eigenlijk al hebben doorgevoerd. Maar mocht het zijn dat wij tóch onze privacy
verklaring moeten aanpassen, dan ben je de eerste die het zal horen. We zullen eventuele
wijzigingen doorgeven via onze website en/of via de mail.
Vragen, opmerkingen
Terug naar het hele verhaal die we hierboven hebben neergezet. We begrijpen dat het een
hap aan tekst is, de helft is duidelijk en de andere helft heb je wellicht nog niet gelezen.
We totally get it. Dus mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of
opmerkingen hebben. Geef ons een belletje of mail ons.
Tel: 06 29 20 04 42
Email: info@the-pack.nl

