Privacy verklaring - Studio Stien
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Ook vind je al jouw reachten met betrekking tot jouw gegevens terug in deze verklaring.
Studio Stien is een studio voor grafisch ontwerp dat zich richt op het ontwerpen van uitstraling van bedrijven en
daarbij de levering van passend drukwerk. Het ontwerpen en realiseren van websites. Het ontwerpen van boekomslagen en producten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Studio Stien verzameld worden. Het is goed dat jij
weet wat daarmee gedaan wordt en wat jouw rechten zijn. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw
gegevens door Studio Stien, neem dan gerust contact op!
privacy@studiostien.nl | 06-17 75 25 75
Zilverschoon 39 | 8265 HD Kampen
BTW: NL147014591B01 | KvK: 56993897
Studio Stien is een eenmanszaak, uitgevoerd door Stieneke Odekerken-Eibrink.

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Studio Stien. Hieronder vind je de toelichting.
Contact opnemen:
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Studio Stien via de website. In dit formulier
wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zodat ik een voorstel of dienst aan kan bieden. De gegevens die gevraagd worden zijn; je naam, e-mailadres en projectomschrijving.
Analytics:
De website van Studio Stien verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze zgegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan
informatie zoals de duur van je website bezoek en de pagina’s die je bezoekt.
Levering drukwerk/producten:
Voor het leveren van drukwerk of een product verzamelt Studio Stien jouw adresgegevens om het drukwerk en/of
product te kunnen leveren. Voor het leveren van drukwerk worden jouw adresgegevens doorgegeven aan de desbetreffende drukker. Zodra jij de opdracht voor het bestellen van drukwerk bevestigt, ga jij hiermee akkoord.
Opslag gegevens mail/website:
De website, backups en e-mails van Studio Stien worden gehost bij GoedkopeWebhoster. Als jij contact opneemt via
het contactformulier of per e-mails worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van GoedkopeWebhoster. Dit geldt ook voor gegevens die jij achterlaat op de website van Studio Stien.

Opslag periode:
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Studio Stien, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
E-mails:
Op het moment dat je contact opneemt met Studio Stien via de mail, dan worden de gegevens die je meestuurt (bijv.
naam, bedrijfsnaam en e-mailadres) opgeslagen op de mailserver. Die mails wordne tot maximaal vijf jaar terug
bewaard.
Google Analytics:
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt, zijn anoniem. Dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf
of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging:
Er worden van jouw persoonsgegevens geeen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen digitaal beheerd
in eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Studio Stien worden beheerd, zijn beveiligd via een wachtwoord. De apparaten waarop jouw gegevens geopend worden zijn vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens worden beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
SSL:
Jouw bezoek aan de website van Studio Stien wordt beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Studio Stien privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor het website-adres.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ten allen tijden jouw gegevens op te vragen die door Studio Stien opgeslagen worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen naar privacy@studiostien.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Indien je gegevens niet kloppen of je gegevens zijn veranderd, dan heb je het recht om dit te laten rectificeren door
Studio Stien. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Studio Stien, dan heb je het recht op het laten wissen van jouw
gegevens.
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Studio Stien liggen omdat je overstapt naar een andere partij of dienst,
dan heb je recht op overdracht en zal Studio Stien al jouw gegevens overdragen aan de andere partij.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Studio Stien niet op de
juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
privacy@studiostien.nl | 06-17 75 25 75
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