Privacy statement
Design maker geeft veel om jouw privacy. Er worden daarom uitsluitend gegevens

verwerkt die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaan zorgvuldig
om met de verzamelde informatie. Uw gegevens zullen nooit voor commerciële

doelstellingen ter beschikking worden gesteld aan derden. Deze privacy statement is van
toepassing op het gebruik van de website: https://design-maker.nl en de daarop
ontsloten dienstverlening van Design maker.

Deze privacy statement beschrijft welke gegevens over u door Design maker worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke

voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt
uitgelegd op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en hoe Design maker uw

gegevens tegen misbruik beschermt en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door
jou aan Design maker verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Design Maker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van
de persoonsgegevens die ik verwerk:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer
E-mailadres

•

IP-adres

•

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

•
•
•
•

Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op https://design-maker.nl
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer
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Met welk doel en op basis van welke grondslag Design
maker persoonsgegevens verwerkt

Design Maker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

Het afhandelen van jouw betaling

•

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

•

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren

•
•
•

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren

Design Maker analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.

•

Design Maker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijnen
Design Maker bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om

de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet
in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:
Persoonsgegevens

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die

jij Design maker hebt verstrekt zodat telefonisch contact met jou kan worden opgenomen,
worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden, tenzij hier een opdracht uit
voortvloeit.

Webformulieren
De persoonsgegevens welke in webformulieren op https://design-maker.nl zijn ingevuld
worden automatisch na 3 maanden verwijderd uit de database van de website.
Klantdossiers

2 jaar na beëindiging samenwerking.
Facturen

7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.
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Delen van persoonsgegevens met derden
Design Maker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend

verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de
opdracht van Design Maker, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Design
Maker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van jouw gegevens
Design Maker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@design-maker.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door

Design Maker en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
Design Maker een verzoek kan indienen om de beschikbare persoonsgegevens in een

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@design-maker.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Design Maker jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je

privacy. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Design Maker wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
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Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je
computer worden geplaatst. Ze worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van de
bezoekers op de website te analyseren en zo de dienstverlening en het gebruik van de
website te verbeteren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om
aan te geven wanneer je cookies wilt verzenden. Als je de cookies niet inschakelt, kan het
zijn dat sommige functies op onze website niet werken zoals het hoort.
Design Maker gebruikt de volgende cookies
•

Google Analytics cookies; deze cookies worden aangeboden door Google en helpt
Design Maker een beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website
gebruiken;

•

Social media cookies; op de website staan social media buttons waarmee je
pagina’s of berichten kunt delen. Hier zijn cookies aan gekoppeld die informatie
doorsturen naar de betreffende sociale netwerken, bijvoorbeeld hoe vaak pagina’s
worden gedeeld.

•

Functionele cookies; deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt.

•

Analyse cookies; met deze cookies kan Design Maker van jouw bezoek aan de
website een geweldige ervaring maken.

Het wijzigen van de privacy statement
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen. Design
Maker behoud dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen binnen deze privacy
statement. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.
Versie: februari 2020

Contactgegevens
Heeft u vragen over deze privacy statement? Je kan altijd contact opnemen aan de hand
van de volgende gegevens
https://design-maker.nl
info@design-maker.nl
M de Klerkstraat 24
3555CN Utrecht

+31 6 28070596
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