Pid & Design
Privacy Verklaring
Hier vind je de privacy verklaring van Pid & Design.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld
door Pid & Design.
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01. Pid & Design
Je leest op dit moment de privacy verklaring
van Pid & Design. Pid & Design is een creatief reclame- ontwerp bureau dat zich richt
op het neerzetten van de merkbeleving voor
bedrijven. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele uitingen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door
Pid & Design verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan
wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw
gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze
verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent
het gebruik van jouw gegevens door Pid &
Design, neem dan gerust contact op!
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te
raadplegen.
Wij doen ons best om je privacy te waarborgen!
info@piddesign.nl | 0495 - 855 640
Johan Willem Frisolaan 2
6006 EW Weert
Pid & Design is een eenmanszaak, welke
wordt gedreven door Angélique Peeters
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02. Doel van de gegevens
Pid & Design verwerkt je persoonsgegevens
doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt. Deze worden hieronder toegelicht.

02.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Pid & Design verstuurt géén nieuwsbrieven
per mail.

02.2. Contact opnemen
Jouw e-mail adres en zelf toegestuurde gegevens zullen verzameld worden als
jij contact opneemt met Pid & Design per mail
of per telefoon.

02.3. Cookies
Via onze website worden functionele (noodzakelijke) cookies geplaatst. Deze cookies
zijn nodig om het navigeren over de website
mogelijk te maken. Zij zijn echter slechts geldend voor de duur van de browser sessie. De
website van Pid & Design verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens
zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan
jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan
informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle
gegevens worden alleen verwerkt met jouw
uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uit-
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voering van de overeenkomsten die worden

03. Doorgifte aan derden

aangegaan, dan wel omdat verwerking nood-

In verband met de uitvoering van een eventu-

zakelijk is om jou in contact te brengen met

ele overeenkomst met jou is het mogelijk dat

potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

wij je persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen

02.4. Geautomatiseerde besluitvorming

en producten aan ons toeleveren of in onze

Pid & Design neemt niet op basis van geau-

opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder

tomatiseerde verwerkingen besluiten over

maken wij gebruik van externe serverruimte

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

voor de opslag van (delen van) onze verkoop-

hebben voor personen. Het gaat hier om be-

en inkoopadministratie, waar je persoonsge-

sluiten die worden genomen door computer-

gevens een onderdeel van uitmaken. Je per-

programma’s of -systemen, zonder dat daar

soonsgegevens worden om die reden aan

een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

onze provider van serverruimte verstrekt.

Pid & Design) tussen zit.

Pid & Design verkoopt jouw gegevens niet
aan derden en zal deze uitsluitend verstrek-

02.5 Gevoelige persoonsgegevens

ken indien dit nodig is voor de uitvoering van

Onze website en/of dienst heeft niet de in-

onze overeenkomst met jou of om te voldoen

tentie gegevens te verzamelen over website-

aan een wettelijke verplichting.

bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd.

03.1. Flexwebhosting

We kunnen echter niet controleren of een

De e-mail van Pid & Design wordt gehost

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders

bij Flexwebhosting. Als jij contact opneemt via

dan ook aan betrokken te zijn bij de online

de mail, worden die betreffende mails opge-

activiteiten van hun kinderen, om zo te voor-

slagen op de servers van Flexwebhosting.

komen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@piddesign.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

03.2. Financiële administratie
Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een
factuur kan opstellen.
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04. Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Pid & Design, maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

04.1. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met
Pid & Design via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je
naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot
maximaal 7 jaar terug bewaard.

05. Beveiliging
Pid & Design neemt de bescherming van
jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij werken met een interne server waarbij
alle gegevens opgeslagen worden. Dit alles is
beveiligd met wachtwoorden. Als jij het idee
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hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@piddesign.nl.
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Het afhandelen van jouw betaling
• 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
• Pid & Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.
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06 Jouw rechten
06.1 Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij Pid & Design
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Pid & Design. Je krijgt
dan een overzicht van jouw gegevens.

06.2 Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te
laten rectificeren door Pid & Design.

06.3 Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij
Pid & Design opgeslagen liggen in het geval
je overstapt naar een andere partij of dienst,
dan heb je het recht op overdracht. Hierbij
dient Pid & Design al jouw gegevens over te
dragen aan de andere partij.

06.4 Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij
Pid & Design vastgelegd zijn? Dan heb je het
recht op het laten wissen van jouw gegevens.
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05. Recht op het indienen van een klacht

Pid & Design behoudt zich het recht de ge-

Je hebt het recht om een klacht in te dienen

gevens te openbaren wanneer dit wettelijk

bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt

is vereist dan wel wanneer Pid & Design dit

dat Pid & Design niet op de juiste manier met

gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een

jouw gegevens omgaat.

juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van Pid & Design te

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Pid & Design jouw gegevens
gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen
van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via
info@piddesign.nl onder toezending van een
kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust
contact op via onderstaande contactgegevens.
info@piddesign.nl
Johan Willem Frisolaan 2
6006 EW Weert

Datum Publicatie:
25-05-2018

9

