PRIVACY STATEMENT
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee
omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen
worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten en plichten met betrekking tot uw gegevens. De privacyverklaring kan
gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door StudioBlender verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee
gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van
gegevens door StudioBlender, neem dan gerust contact op.
De gegevens die StudioBlender bewaard:
• Uw bedrijfsnaam
• Naam van contactperso(o)n(en)
• Adres, postcode, plaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Inloggegevens voor toegang tot uw website (indien van toepassing, als website wordt beheerd door StudioBlender)
• Inloggegevens voor toegang tot gegevens over hosting (indien van toepassing, als hosting wordt beheerd door StudioBlender)

DOEL VAN DE GEGEVENS
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door StudioBlender. Deze worden hieronder toegelicht.
Contact opnemen
Er zullen gegevens verzameld worden wanneer u contact opneemt met StudioBlender via de website. In dit formulier wordt
echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam en
e-mailadres.
Analytics
De website van StudioBlender verzamelt uw gegevens met Google Analytics om de website te verbeteren. Deze gegevens
zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van een
websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
Hosting
Indien u hosting afneemt bij StudioBlender, worden gegevens door zowel Hostnet als StudioBlender volgens voorschriften
opgeslagen voor noodzakelijk doeleinden. Ook e-mail van en naar StudioBlender worden door deze servers bewaard. Mailboxen
zijn altijd beveiligd middels een wachtwoord en werkstations en apparaten zelf zijn ook beveiligd met een wachtwoord.
Communicatiematerialen
StudioBlender vervaardigd soms communicatiematerialen die gevoelige informatie kunnen bevatten. Deze gegevens worden
niet apart opgeslagen in systemen, maar enkel gebruikt voor het doeleinde waarover overeengekomen. StudioBlender mag
ontworpen communicatieuitingen gebruiken voor commerciele en promotionele activiteiten, echter zullen uw eigen gegevens
dan niet zichtbaar zijn.
Gebruik door derden
StudioBlender werkt in sommige gevallen samen met derden om de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. StudioBlender blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

OPSLAG PERIODE
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door StudioBlender, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren
van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Bij een
opdrachtovereenkomst wordt blijven deze gegevens bewaard voor noodzakelijk doeleinden. Ongebruikte klantgegevens
(bijvoorbeeld uit een contactformulier waar vervolgens geen overeenkomst mee aangegaan is) worden na 4 weken verwijderd.

BEVEILIGING
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf
ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt
beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat.
Dit betekent dat uw verbinding met de website van StudioBlender prive en veilig is. U herkent deze beveiliging aan het groene
slotje voor de url. Ontwikkelde communicatieuitingen worden opgeslagen op beveiligde servers, enkel toegankelijk door
StudioBlender. Aan derden wordt geen toegang verleend tot deze bestanden.

RECHTEN
Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij StudioBlender vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u
door een e-mail te sturen aan StudioBlender. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens gewijzigd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door StudioBlender. Dit
doet u door een e-mail te sturen aan StudioBlender.
Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij StudioBlender opgeslagen liggen in het geval uw overstapt naar een andere partij
of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient StudioBlender al uw persoonlijk gegevens over te dragen aan de
andere partij. Dit doet u door een e-mail te sturen aan StudioBlender. Overdracht van ontwikkelde communicatie-uitingen
vervallen wegens het auteursrecht buiten deze regeling.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij StudioBlender vastgelegd zijn? Dan bestaat het recht op het laten wissen van uw
gegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen aan StudioBlender.

PLICHTEN
StudioBlender verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk
hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van StudioBlender via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden
aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten
of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan StudioBlender de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met StudioBlender met anderen dan de hierboven genoemde partijen te
delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

StudioBlender behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer StudioBlender
dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van
StudioBlender te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

CONTACT
Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact met StudioBlender op.
StudioBlender
Princenlant 168
5283 BS Boxtel
E
T
W

info@studioblender.nL
06 400 26 777
studioblender.nl
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StudioBlender is een eenmanszaak welke wordt gedreven door Lizanne van Esch.

