Privacyverklaring Stuif Design
Stuif Design, gevestigd aan de Molkenbosweg 1a te Formerum, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals wordt besproken in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Stuif Design
Molkenbosweg 1a
8894KJ, Terschelling – Formerum
Web:
E-mail:
Telefoon:

stuif.design
kevin@stuif.design
+31(0)6 1243 9610

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Stuif Design kan je persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van zijn
diensten en/ of deze zelf aan hem hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht
van welke gegevens verwerkt kunnen worden.
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Kvk nummer
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Gevoelige persoonsgegevens
Stuif Design heeft niet de intentie gegevens te verwerken over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd.
Het is echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Ouders wordt dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten
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van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over hen wordt verzameld
zonder ouderlijke toestemming.

Waarom we je gegevens bewaren
De persoonsgegevens die worden bewaard, kunnen worden gebruikt voor de
volgende doeleinden;
- Contact opnemen, om contact met je op te nemen inzake de dienstverlening.
- Informeren, je te informeren over wijzigingen van de dienstverlening.
- Voorkeuren, je gegevens worden gebruikt om de dienstverlening en de
website te verbeteren. Zo kan het aanbod van de diensten beter worden
afgestemd op jouw voorkeuren.
- Wettelijke verplichting, je gegevens worden bewaard om aan de wettelijke
verplichting te kunnen voldoen zoals het doen van belastingaangifte.

Hoelang je gegevens worden bewaard
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de
dienstverlening aan te kunnen bieden ofwel te kunnen voldoen aan onze
overeenkomst. Tevens worden je gegevens bewaard om te kunnen voldoen aan de
wettelijke verplichtingen. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we
je gegevens hebben verkregen, mocht je hier vragen over hebben dan kun je
contact opnemen via e-mail; kevin@stuif.design

Delen van je persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet verkocht en zullen enkel aan derden worden
verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te
voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht jouw
gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te
verwijderen. Daarnaast kun je de toestemming voor het werken van de gegevens
intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Voor het inzien,
Privacyverklaring
Stuif Design, 8 november 2018
Pagina 2 van 3

wijzigen of verwijderen van je persoonsgegevens kun je contact opnemen via email; kevin@stuif.design

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De bescherming van je persoonsgegevens nemen we serieus, daarom nemen we
maatregelen om misbruik, verlies en diefstal van je gegevens tegen te gaan. Heb je
het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik dan kun je contact opnemen via e-mail; kevin@stuif.design

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt
opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Een cookie zorgt ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat je voorkeursinstellingen worden opgeslagen.
Daarnaast kunnen cookies gebruikt worden om de website te verbeteren en
optimaliseren. Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door de
instellingen van je browser te wijzigen, tevens kun je in de instellingen de reeds
bewaarde cookies verwijderen.
Versie 8 november 2018
Bijlage van de Algemene Voorwaarden
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