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Mikxs is een eenmans bedrijf dat geregistreerd staat bij de kamer van Koophandel onder
nummer 70048347 als organisatie en adviesbureau. Wij ontwikkelen creatieve oplossingen
voor activiteiten waar mensen met een visuele of auditieve belemmering niet zonder meer
aan kunnen deelnemen.
Van alle bedrijven, instanties en mensen waar wij contact mee hebben slaan wij gegevens
op zodat we deze contacten kunnen onderhouden. Daarnaast gebruiken we deze informatie,
indien hiervoor toestemming is gegeven, om informatie toe te kunnen sturen zoals een
nieuwsbrief. De gegevens die wij -indien van toepassing- opslaan zijn:
 Naam, adres en Woonplaats
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 Gegevens verkregen uit sociale profielen (LinkedIn, Twitter-accounts, Facebook)
 Gegevens met betrekking tot welke doelgroep u behoort, bijvoorbeeld slechtziend of
doof
Deze gegevens slaan wij alleen op voor ons eigen gebruik.
Indien iemand via ons in contact wil komen met iemand uit ons netwerk, dan zullen we
hiervoor contact met u opnemen alvorens we de contactgegevens zullen doorspelen. Uw
contactgegevens bewaren we zolang als we contact met u willen onderhouden. Alleen op uw
eigen verzoek zullen wij de gegevens uit onze database verwijderen. Voor de opslag van
onze contactgegevens maken we gebruik van de veilige cloudoplossing van Google Drive.
Dit is een met wachtwoord beveiligde omgeving. Daarnaast exporteren we uw
contactgegevens naar Mailchimp als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
Op onze website maken we alleen gebruik van functionele- en analytische cookies waarmee
onze website naar behoren kan werken en wij het aantal bezoekers kunnen volgen. Wij
maken geen gebruik van tracking - of andere cookies die gegevens van uw surfgedrag
opslaan.
Op de website hebben we twee mogelijke opties voor het verzamelen van contactgegevens:
door aanmelding voor de nieuwsbrief of invullen van het contactformulier. Wij vragen hier
alleen om een naam en e-mailadres zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken als we terug
reageren. Op verzoek kunnen wij u een afschrift sturen van de informatie die we over u
hebben opgeslagen en kunt u vragen een deel van de informatie of alle gegevens uit ons
bestand te verwijderen. Bij elke nieuwsbrief die wij versturen bieden we de mogelijkheid om
deze op te zeggen en daarmee uw verleende toestemming tot het versturen hiervan in te
trekken.
Heeft u vragen of klachten over onze privacyregeling, neem dan gerust contact met ons op
door een e-mail te sturen aan info@mikxs.nl. Wij houden graag contact met u, maar hebben
er geen bezwaar tegen als u hiervan af wilt zien.

