Privacyverklaring van Studio Smik
Studio Smik heeft deze privacy verklaring opgesteld omdat wij jouw privacy belangrijk vinden.
Ook voldoen wij hiermee aan de wettelijke verplichting. Wij zorgen ervoor dat de verwerking
van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Over Studio Smik
Adres: Bovenweg 30, 9861GJ Grootegast
Website: www.studiosmik.com
E-mail: marijke@studiosmik.com, info@studiosmik.com
Telefoonnummer: 06-41915073
KvK-nummer: 55113931
Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.
• Handelsnaam
• Voor- en Achternaam
• Vestigingsadres en Postadres
• KvK-nummer
• E-mailadres
• Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
• Social media accountnamen
• Offertenummer en factuurnummer
• Betalingsgegevens
• IP-adres
• foto’s
Deze gegevens hebben wij van jou of via jouw eigen social media kanalen ontvangen, gemaakt
in opdracht (fotografie) of verkregen uit het Handelsregister van de KVK.
Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens verwerken we alleen mét een reden,
op basis van één van deze gronden:
• de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
• wij hebben jouw toestemming om de gegevens te verwerken;
• wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;
• je hebt de persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.
Gevoelige persoonsgegevens worden niet door Studio Smik verzameld danwel verwerkt.
Met welk doel verzamelen wij jouw gegevens?
Persoonsgegevens verzamelen we met één van de volgende doelen:
• het opnemen en onderhouden van contact met jou (relatiebeheer);
• het sluiten van een overeenkomst met jou, inclusief het daaraan voorafgaande
offertetraject en kennismaking;
• het uitvoeren van onze dienstverlening;
• het versturen van een nieuwsbrief, mits jij je daarvoor hebt aangemeld;
• het betalen van facturen;
• het analyseren van website-gebruik van Studio Smik
• wanneer wij wettelijk hiertoe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor facturering en
onze belastingaangifte.
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Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde
dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens (zoals bijvoorbeeld factuurgegevens)
die wij langer moeten bewaren vanwege de wettelijke bewaartermijn.
Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?
Jouw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Wij houden
onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden.
Mijn computer, waar de informatie wordt bewaard, is beveiligd met een wachtwoord. Een back-up
van alle gegevens maak ik regelmatig en wordt lokaal opgeslagen op een externe harde schijf
en niet ‘in de cloud’. Deze back-up is nodig om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met onze verwerkers
hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor hetzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, dit geldt voor de volgende
verwerkers:
• Hosting van de website
• Snelstart
• Convident, websiteonderhoud
• Boekhouder=Komark Advies
• Nieuwsbrief-service: MailChimp & LaPosta
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• WeTransfer
en incidenteel een V.A.
Wij blijven wel zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens van websitebezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door het plaatsen van cookies.
Op de site gebruiken wij Google Analytics, omdat we graag willen weten hoe onze klanten en
bezoekers de website gebruiken en we de werking van de site kunnen analyseren.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en we kunnen je dan ook niet
persoonlijk herleiden. Op onze website kan je links aantreffen naar externe websites.
Door op de link te klikken ga je naar een website buiten onze website en invloedsfeer.
(op de betreffende websites vind je meer informatie over hun cookie- en privacybeleid.)
Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Social media
Op de website zijn momenteel geen knoppen opgenomen van Social Media om pagina’s of
informatie te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram
en LinkedIn. Ook is er geen Facebook-pixel geïnstalleerd.

Privacyverklaring Studio Smik d.d. 11 februari 2019

