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In deze privacy statement leggen we uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Welke
gegeven wij verwerken, waarom we dat doen en op grond waarvan we dat doen. Ook leggen
we uit welke rechten u heeft en hoe u deze kunt inroepen.
Wij respecteren ieders privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt
op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming stelt.
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u
persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van
persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd,
dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te
kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en
welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan
betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.
Welke persoonsgegevens wij verwerken
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer
• Btw-nummer
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor:
• Het uitvoeren van de overeenkomst
• Contact met u hebben
• Factureren
• De vordering uit handen geven
De rechtsgrond
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend:
• Als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; of
• Als er een wettelijke verplichting is; of
• Als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Bewaartermijn
Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat
noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige
persoonsgegevens worden bewaard tot een jaar nadat onze dienstenverlening is gestopt,

tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Dit geldt onder andere voor de
(financiële) administratie (7 jaar).
Persoonsgegevens doorgeven aan derden
Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden als dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden in ieder geval doorgegeven aan
partijen die:
• De administratie en boekhouding verzorgen
• Documentbeheer verzorgen (Cloudservices)
Er wordt gebruik gemaakt van diensten van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde
Staten van Amerika. Op grond van de Privacy Shield is het toegestaan om zonder
toestemming van de betrokkene persoonsgegevens door te geven aan entiteiten in de
Verenigde Staten.
Analytische gegevens
Wij maken geen gebruik van analytische gegevens.
Rechten van de betrokkene
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u verschillende rechten die u kunt
inroepen. Het kan zijn dat we u om legitimatiebewijs vragen als u gebruik wil maken van een
van uw rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie u de
rechten wil inroepen.
Uw rechten:
• Recht op informatie
• Recht op inzage van de persoonsgegevens
• Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
• Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
• Recht om de verwerking te beperken
• Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
• Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens,
dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen
terugwerkende kracht)
• Recht om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor overdracht
Heeft u klachten of andere vragen over uw rechten neem dan contact op via onderstaande
gegevens:
Adres:
Telefoon:
E-mail:

Bos en Lommerplantsoen 3A
1055 AA Amsterdam
06-48341510
eef@studioraem.com

Klachten
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de
betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op
deze website worden gepubliceerd.
Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens
dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot,
aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

