Privacy policy DDSoft vzw.
Dit privacy beleid is van toepassing voor de website www.ddsoft.be, de website
http://socialedata.ddsoft.be, onze apps en de verdere communicatie vanuit DDSoft
vzw.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 mei 2018.
Wij danken u voor het vertrouwen in ons en onze producten. Wij hebben dan ook de
verantwoordelijkheid uw privacy te respecteren en u te vertellen welke informatie we
van u bijhouden en wat er met deze informatie gebeurt.
DDSoft vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van onze twee websites, onze
apps en draagt zorg voor de informatie dat u ons bezorgt.

Beheer
De website http://www.ddsoft.be en de website http://socialedata.ddsoft.be staan onder
het beheer van DDSoft vzw, onze contactgegevens staan onderaan dit document.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens
Gebruik van ons dataplatform
Op ons dataplatform dat op servers van Microsoft staat, staan geen persoonlijke
gegevens. Geen persoonlijke gegevens van cliënten en geen persoonlijke gegevens van
contactpersonen.

Gebruik van de websites
Op onze websites wordt geen persoonlijke input gevraagd. Onze websites zijn enkel
éénrichtingsverkeer vanuit DDSoft vzw.

Gebruik van de apps
In onze apps worden eventuele persoonlijke gegevens enkel lokaal bewaard. Er worden
geen gegevens naar ons platform gestuurd. Er worden enkel aanvragen gedaan.
Persoonlijke voorkeuren in onze apps worden enkel lokaal op de app opgeslagen.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze
berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens of naar gegevens
van een gebruiker (een cliënt van u). Wij kunnen deze gegevens lokaal op onze eigen IT
infrastructuur in Gistel verzamelen.
Deze gegevens worden niet door ons op onze server van Microsoft geplaatst. Wel
moeten we u mededelen dat onze kantoorsoftware Office 365 van Microsoft is en dus op
beveiligde servers van Microsoft Office 365 staat.

Cookies
Wij plaatsen zelf geen cookies op uw pc. Wij hebben geen inzage in wat u met onze
website deelt.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden iedereen die naar ons mailt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of
verwijderen van persoonlijke informatie waarover wij beschikken.

Disclaimer
DDSoft vzw is gerechtigd de inhoud van de Privacy policy te wijzigen zonder dat de
bezoeker van onze websites of apps op de hoogte wordt gebracht

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Dit privacybeleid is in
regel met de GDPR richtlijnen die op 25 mei 2018 van toepassing zijn gegaan.
Als u vragen over dit beleid heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens
DDSoft vzw
Hoofdzetel
Zandvoordsestraat 205, 8460 Oudenburg
0478294525
dennie@ddsoft.be

