P R I VAC Y V E R K L A R I N G
Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle
door Studio Kleurrijk geleverde producten, services en diensten.
Studio Kleurrijk, gevestigd te
Nieuwstraat 10 te Beegden, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens
Studio Kleurrijk verwerkt uw
persoonsgegevens omdat u gebruik
maakt van haar diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Gegevens die Studio Kleurrijk van u
nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in
het kader van de hieronder omschreven
doeleinden en die door Studio Kleurrijk
in ieder geval en ten minste worden
verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
•	Adresgegevens van bezoek- en/of
postadres (bestaande uit straatnaam
+ huisnummer + postcode)
•	Telefoonnummer
(mobiel en/of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens
• KvK nummer
•	BTW nummer (betreft klanten buiten
Nederland)
Verwerkt Studio Kleurrijk ook
bijzondere persoonsgegevens?
Studio Kleurrijk verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, als zijnde
gevoelige gegevens, bv. gegevens over
gezondheid, een strafrechtelijk verleden,
etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Waarom de gegevens nodig zijn
Als u eenmaal een overeenkomst heeft
met Studio Kleurrijk, dan wil zij u goed
van dienst zijn. Uw gegevens worden
gebruikt voor de volgende doeleinden:
• U te kunnen bellen of e-mailen
indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen

page 1 / 2

van onze diensten en producten.
•	Om goederen en diensten bij u af te
leveren.
•	Als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor facturen of belastingaangifte.
•	Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan
tot het soort dienstverlening vanuit
Studio Kleurrijk. Bijvoorbeeld om u
via onze nieuwsbrief te informeren
over een nieuwe activiteit van Studio
Kleurrijk. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u
dit aangeven in de nieuwsbrief door
onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
•	Voor promotie- of marketingdoeleinden van derden, waarbij adressen of gegevens door een externe
opdrachtgever verstrekt worden, zal
Studio Kleurrijk de regels uit deze
privacy verklaring hanteren. Deze
verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor de betreffende order
gebruikt worden, niet opgenomen
worden in de database/adreslijst van
Studio Kleurrijk en verwijderd worden na gebruik. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van verstrekte
gegevens door een externe opdrachtgever liggen ten alle tijde bij
deze opdrachtgever, en zullen door
deze persoon/partij vooraf getoetst
moeten zijn op rechtmatig gebruik
volgens de daarvoor geldende weten regelgeving.
Studio Kleurrijk zal uw gegevens enkel
voor een ander doel gebruiken, dan
waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt
waren, als er tussen beide doelen een
nauwe verwantschap bestaat.
Welke regels gelden bij de verwerking
van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens
is Studio Kleurrijk gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving
en zal zich inspannen om de ontwikkelingen daarin te volgen. In dat kader
behoudt Studio Kleurrijk zich het recht
voor wijzigingen door te voeren in dit
privacy statement om de tekst aan te

laten sluiten bij de laatste stand van
zaken, zoals vermeld onderaan deze
privacyverklaring.
Hoe lang blijven gegevens bewaard?
Studio Kleurrijk zal uw (persoons)
gegevens niet langer bewaren dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld, of door u verstrekt (volgens
privacy wetgeving).
Logo’s, ontwerpen, (stock)foto’s, orderinformatie en aanverwante documenten
worden na gebruik als service gearchiveerd voor eventuele herhaal- of vervolg
opdrachten. Deze worden enkel weer
opgehaald voor gebruik als de opdrachtgever in kwestie daar toestemming
voor geeft. Als opdrachtgever heeft u
het recht om schriftelijk te kennen te
geven orders of bestanden permanent
te laten wissen. Na verwijdering kan dan
geen aanspraak meer gemaakt worden
op eerder overeengekomen afspraken
of services omtrend de betreffende
bestanden.
Als bestanden uitgeleverd worden aan
de opdrachtgever, of op diens verzoek
aan een andere partij, is deze zelf verantwoordelijk voor gebruik en opslag van
deze bestanden.
Delen met anderen/verstrekking
gegevens aan derden
Studio Kleurrijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met
u, zoals bv het afleveren van goederen
door een derde partij. Of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, zal eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid nagestreeft worden, of zal er desgewenst een
verwerkingsovereenkomst opgesteld
worden.
Websitebezoek en social media
Als u gebruik maakt van een internetbrowser, zoekmachines, app’s of social
media, dan wordt er automatisch informatie verzameld met behulp van ‘cookies’. Welke informatie de derde partijen
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