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Privacyverklaring Manisch Creatief
Manisch Creatief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij leggen je
hieronder uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en
met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Contactgegevens

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons op wilt nemen
kan dat via onderstaande contactgegevens.
Manisch Creatief
Bloemsingel 206
9712 KZ Groningen
E-mail: info@manischcreatief.nl
Telefoon: +31 (0) 6 54398643
KvK 02093028

Privacybeleid Manisch Creatief

Om ons werk te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens. In sommige gevallen
werken wij daarbij samen met derden. Wij vinden het belangrijk 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 dat wij:
via deze verklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken;
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot die persoonsgegevens 		
die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je gegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
wanneer we je gegevens delen we afspraken met derde partijen maken om er
onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden 		
gebruikt;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw verzoek ter inzage
aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
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Persoonsgegevens

Manisch Creatief verwerkt de volgende persoonsgegevens:
voor- en achternaam
bedrijfsgegevens
adresgegevens
e-mailadres
telefoonnummer
bankrekeningnummer

Doeleinden

Wij verwerken de bovenstaande persoonsgegevens om:
je te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
je nieuws te mailen of per post te sturen
je te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten
om goederen en/of diensten bij je af te kunnen leveren
je een factuur te sturen of om jouw factuur te betalen
onze belastingaangifte te kunnen doen

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk
is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken zorgen wij er onder andere
met een verwerkersovereenkomst voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden
verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,
tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot
jouw persoonsgegevens te beperken en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij
de gegevens bewaren zolang als dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te
leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren
omdat de wet ons dit verplicht.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen
van misbruik, neem dan contact met ons op.
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Manisch Creatief verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens,
bijvoorbeeld iemand van Manisch Creatief, tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Manisch Creatief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die
wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@manischcreatief.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie
van jouw 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 jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je
verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Groningen, 25 mei 2018

