PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Marian Sterke, grafisch ontwerp, gevestigd te
Utrecht en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 13199099. Marian Sterke is de
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.
Hoe worden jouw gegevens verzameld?
Marian ontvangt persoonlijke gegevens van jou doordat je met haar communiceert via e-mail en/of telefoon
en/of gebruik maakt van haar diensten.
Wat wordt verzameld?
• Wanneer je per telefoon of e-mail contact met Marian opneemt worden naam, telefoonnummer en
e-mailadres verzameld.
• Wanneer je met Marian een samenwerking aangaat worden andere gegevens verzameld die nodig zijn om
haar diensten optimaal aan u te kunnen leveren.
Doel van verwerking
Marian Sterke gebruikt jouw gegevens om met jou in contact te treden en met jou te communiceren in het kader
van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die zij in dat verband nodig
of nuttig acht.
Zij maakt gebruik van een portfolio op haar website en social media kanalen om projecten aan potentiële
klanten te laten zien. Zij verwerkt hierin het project en jouw naam. Met het aangaan van de overeenkomst geef
je hier toestemming voor.
Voor facturatie en financiële administratie verwerkt zij jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer,
e-mail telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo.
Zij deelt, verstrekt, verkoopt of verhuurt geen persoonijke gegevens zonder uw toestemming. Zij gaat
op zorgvuldige wijze om met uw gegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?
Je hebt altijd het recht Marian te vragen hoe zij met de privacy AVG omgaat en jouw gegevens te corrigeren of
te laten verwijderen.
• Wanneer je alleen contact per mail hebt gehad worden deze berichten bewaard zolang dat nodig is voor
een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording van e-mails.
• Overige gegevens worden na productie aan jou overhandigd.
Tenzij je Marian Sterke vraagt jouw gegevens te verwijderen, bewaart zij deze tot circa 2 jaar nadat de 		
overeenkomst afgesloten is. Sommige gegevens (voor facturatie) moeten op grond van een wettelijke
verplichting langer bewaard worden. In die gevallen zal de wettelijke termijn worden gehanteerd.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website
van Marian Sterke verbonden zijn. Lees de privacyverklaringen van deze websites voordat je daarvan gebruik gaat
maken.
Beveiliging
Marian Sterke neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het bezoeken van www.sterkegrafischontwerp.nl
is middels een beveiligde internetverbinding (SSL-certificaat). De digitale gegevens zijn beveiligd door middel
van Firewall en FileVault. Papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is
voor derden. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan contact op met Marian Sterke.
Telefoon 06 - 16 06 89 44
Mail marian@sterkegrafischontwerp.nl.

