Privacyverklaring
Graphision, graﬁsch ontwerp- & adviesbureau, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Contactgegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Graphision
Kanaal B ZZ 49
7881 NB Emmer-Compascuum
Telefoon: 0591-630688
E-mail: info@graphision.nl
Contactpersoon voor privacy beleid: Joost Knot
Privacy beleid Graphision
Om onze werkzaamheden te kunnen verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons
aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld,
dat wij:
•

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

•

het verzamelen van persoonsgegevens zo veel mogelijk beperken tot alleen de persoonsgegevens die echt noodzakelijk zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en een opdracht (inclusief oﬀerte) te kunnen uitwerken;

•

u eerst vragen om persoonlijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is
vereist;

•

uw gegevens niet doorgeven aan derde par]jen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij
daar we^elijk toe verplicht zijn;

•

wanneer wij uw gegevens moeten delen, afspraken maken met derde par]jen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere
doeleinden worden gebruikt;

•

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van par]jen die in opdracht
van ons uw persoonsgegevens verwerken;

•

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van onze diensten of producten, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via een formulier op deze website, of
telefonisch, bijvoorbeeld ]jdens het aanvragen van een oﬀerte of voor het inplannen van een persoonlijke afspraak. Wij hebben dan de
volgende persoonsgegevens van u nodig:
•

voor- en achternaam

•

bedrijfsgegevens

•

adresgegevens

•

e-mailadres

•

telefoonnummer

•

informa]e die u zelf invult op onze website in een open veld, zoals het tekstbericht in het contac_ormulier

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
•

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om - op uw verzoek - onze producten of diensten aan u te kunnen leveren.

•

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

•

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

•

Het abandelen van uw betaling.

•

Verzenden van onze nieuwsbrief

•

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier we^elijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we^elijk nodig zijn voor
belas]ngaangide.

Verstrekking aan derdenWij verstrekken uw gegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst
(bijvoorbeeld levering van de door u bestelde producten). Reguliere opdrachten die extern worden gefabriceerd, zoals drukwerk, worden
zonder persoonsgegevens (anoniem) naar leveranciers gestuurd. Wanneer wij uw gegevens toch aan een derde par]j moeten verstrekken
om voor u de gewenste dienstverlening te kunnen verlenen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zodat uw gegevens niet voor andere
doeleinden worden gebruikt. Hierin wordt ook overeen gekomen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Beveiligen gegevens
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.
Zo zorgen wij dat niemand toegang heed tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelma]g gecontroleerd worden.
Bewaren gegevens
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw
gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Eigen gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heed u het recht om uw toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u door te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correc]e,
aanvulling, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@graphision.nl.
Autoriteit Persoonsgegevens
U heed ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de na]onale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Dit tekstbestandje kan worden gelezen door
de browser die u gebruikt. Een cookie is geen virus en kan een gebruiker of een computer niet direct schaden. Op onze website
www.graphision.nl wordt gebruik gemaakt van func]onele cookies. Deze cookies zijn nodig voor de func]onaliteit van de site, bijvoorbeeld
bij het invullen van contac_ormulieren. Daarnaast gebruikt de website cookies voor sta]s]sche doeleinden. Zo kunnen we meten hoeveel
bezoekers op de site komen. Onze cookies registreren niet wie u bent of wat uw e-mailadres is. Wij kunnen met deze cookies geen
computer of individu herkennen en wij verzamelen geen persoonlijke gegevens en worden deze niet voor reclame gebruikt. Bij uw eerste
bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan.
Cookies weigeren
Als u toch niet wilt toestaan dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer,
Chrome, Firefox of Safari) zo instellen dat cookies worden geweigerd. In uw browser kunt u bij de instellingen de cookies uitze^en.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van ]jd tot ]jd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik
wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring treedt in werking per 25 mei 2018.

