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Zeist, 10 juni 2018
Betreft: privacywetgeving AVG

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze
nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in
de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van
persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook invloed op de administratie van
Studio Marijn Dijker. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens
binnen Studio Marijn Dijker?
Privacy statement en privacy beleid
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door ons.
Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u als klant of anderszins betrokkene zeggen. Bijvoorbeeld: naam,
(mail)adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar iemand herleid kunnen
worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het postadres of e-mailadres. Maar
bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer anderen die
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden
gezien als persoonsgegevens.
Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Studio Marijn Dijker verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

•
•
•

Klanten van Studio Marijn Dijker
Mensen die interesse tonen in Studio Marijn Dijker of informatie hebben opgevraagd bij Studio
Marijn Dijker.
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben,
willen krijgen of hebben gehad. Echter contactgegevens van functionarissen van een bedrijf,
instelling of school vallen niet onder deze regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Studio Marijn Dijker verwerkt persoonsgegevens in diverse Excelsheets, e-mails en facturen. De
computers waarmee dit gebeurd zijn beveiligd met Securityprogramma’s. Er is geen extern
verwerkingsbureau. Naast een Excel programma kan het zijn dat er om welke reden dan ook, schriftelijk
iets van u binnenkomt bij ons, dit bewaren wij in een map tot de wettelijke bewaartermijn verstreken is.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan andere derden verstrekt, anders dan derden die direct
betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Studio Marijn Dijker (denk aan PostNL
om uw pakketje te bezorgen), of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Alleen na uw
toestemming kunnen wij de gegevens aan anderen verstrekken.
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Waarvoor verwerkt Studio Marijn Dijker persoonsgegevens?
Als u een bestelling plaats bij Studio Marijn Dijker hebben wij uw contactgegevens nodig om de
bestelling te voltooien en uw bestelling bij u thuis af te leveren. Of bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor
onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw contactgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u toestemming
heeft gegeven.
Verwerkt Studio Marijn Dijker ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij vragen van klanten en belanghebbenden geen bijzondere persoonsgegevens op en registreren
deze dan ook niet.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring
of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich
verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Factuur gegevens worden conform de AWR 7
jaar bewaard.
Papieren stukken worden machinaal versnipperd alvorens ze bij het oud papier gaan.
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Alleen medewerkers van Studio Marijn Dijker kunnen bij de gegevens van donateurs.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Er worden geen statistieken bijgehouden op de website. Wij maken op
de website geen gebruik van cookies of andere registratievormen. (Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schijf van uw computer wordt opgeslagen.) Indien uw gegevens bewaard worden in de Cloud (externe
opslag) dan hebben we een overeenkomst tot geheimhouding met deze dienstverleners.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op eventuele websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Studio Marijn Dijker kunt u
terecht bij de eigenaar van Studio Marijn Dijker op: info@marijndijker.nl

Wijzigen of verwijderen
Op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger of de meerderjarig persoon zelf worden gegevens
verwijderd voor zover het niet wettelijk verplicht is om te bewaren. Ook voor foto’s, mits de persoon
herkenbaar is op de foto en het geen algemene evenementfoto is, kunt u een verzoek indienen.
Welke gegevens registreren we:
•
Naam
•
Straat huisnummer
•
Postcode en plaats
•
Telefoonnummer(s)
•
Mailadres(sen)

Hoe geregistreerd:
Digitaal Excel/e-mail/factuur
Digitaal Excel/e-mail/factuur
Digitaal Excel/e-mail/factuur
Digitaal Excel/e-mail/factuur
Digitaal Excel/e-mail/factuur
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