
PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring vormgraaf - concept & design /juli 2020
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door
vormgraaf - concept & design (hierna ‘vormgraaf’).

Vormgraaf hecht er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens
gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor
de bescherming van uw privacy. Vormgraaf vraagt alleen naar jouw persoonsgegevens
als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van haar diensten.
Door gebruik te maken van deze website en/of door diensten of producten van vormgraaf
af te nemen, ga je akkoord met mijn privacy-beleid. Wees er van bewust dat Vormgraaf niet
verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen.

Verstrekking van gegevens
Je bepaalt zelf of je van de service gebruik wilt maken die op mijn website wordt aangeboden.
Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt om op je opdracht te reageren en om je informatie te 
verstrekken over de dienstverlening van Vormgraaf.

Verwerken van persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat
je deze zelf aan mij verstrekt. Ik verwerk persoonsgegevens van mijn opdrachtgevers en/of
contactpersonen, deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Vormgraaf verwerkt de volgende persoonsgegevens en alleen als deze relevant voor
de opdracht en/of overeenkomst zijn:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankrekeningnummer

Doel verwerken van persoonsgegevens
Vormgraaf verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als:
• de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
• de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkene, zoals afleveren    
   van producten en/of diensten
• telefonisch, schriftelijk of e-mail contact om de dienstverlening uit te kunnen voeren
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• uitvoering wettelijke verplichtingen
• het afhandelen van de betaling

Delen van persoonsgegevens met derden
Vormgraaf verstrekt géén persoonlijke gegevens aan derden:
• tenzij dit noodzakelijk is om de opdracht te behandelen, de dienst te verlenen, de factuur te verwerken  
  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Geëist wordt van deze bedrijven dat zij de persoonlijke  
  gegevens adequaat beveiligen en dat zij deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan  
  waarvoor deze verstrekt zijn.
• als zij daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
• zodat deze jouw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden kunnen worden gebruikt.

Beveiliging van verstrekte gegevens
Vormgraaf maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen - alle verwerkingen worden hand-
matig verwerkt - en erkent de verantwoordelijkheid om de gegevens die je toevertrouwt, te beveiligen. 
Hiervoor zijn de nodige maatregelen genomen om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Bewaren van persoonsgegevens
Vormgraaf zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk 
geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens worden 
bewaard gedurende de samenwerking en als andere concrete bewaartermijnen in andere wetten van 
toepassing zijn zoals op grond van belastingwetgeving, dan is de bewaartermijn minimaal 7 jaar. Is de 
bewaartermijn voorbij of zijn de gegevens niet langer noodzakelijk dan zullen de gegevens worden vernietigd.

Het vastleggen van bezoekersgegevens
Bij het bezoeken van mijn website om informatie te bekijken of te downloaden, worden door enkele 
‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die je gebruikt 
en de datum en tijd waarop je de website bezoekt of opent. Met behulp van deze gegevens is het 
mogelijk om de website te optimaliseren.
• Cookies; de website gebruikt alleen technische en functionele cookies en stuurt deze - een
   klein tekstbestand - naar jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt
   worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak.
   Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en zodat de website kan worden
   geoptimaliseerd.
• Links; Vormgraaf kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van
   derden, deze worden niet door Vormgraaf aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.
   Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jouw verzamelen.
   Vormgraaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en
   handelingen van deze derden en anderen.
• Je bezoek aan de website is beveiligd met een SSL-certificaat die ervoor zorgt dat informatie
   privé blijft bij de verzending van of naar mijn website. Als je de indruk hebt dat de gegevens
   niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jet@vormgraaf.nl.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als je eenmaal jouw persoonlijke gegevens aan mij verstrekt hebt, kan je op elk gewenst
moment verzoeken deze gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ben je van
mening dat je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt, dan kan je mij
verzoeken om de verwerking te beperken. Neem dan contact op via jet@vormgraaf.nl.
Vormgraaf doet haar best om aan de privacywetgeving te voldoen, om zo zorgvuldig mogelijk
met je gegevens om te gaan en je rechten te respecteren. Als je van mening bent dat dat niet
het geval is, dan kan je daar bezwaar tegen maken, zodat er een mogelijkheid is tot verbeteren.
Komen we er niet uit, dan kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Deze is verplicht om je klacht in behandeling te nemen.

Vragen?
Neem dan contact op via jet@vormgraaf.nl.
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