Privacy Verklaring
Samenvatting van wat wij doen met uw gegevens



Studio Angélique Fokker verzameld je persoonlijke gevens ten bate van onze klantrelatie, voor
offertes of facturen en om op een efficiente manier te communiceren.
Waar we afhankelijk zijn van je goedkeuring, zoals direct marketing (nieuwsbrief), kunt u zich ten
alle tijden afmelden en uitschrijven.

Waar gaat deze verklaring over?
Deze verklaring beschrijft wat wij en derden met je persoonsgegevens doen.
Het beschrijft tevens je rechten ter verwijdering van deze gegevens.
Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van jou wanneer je het contactformulier invult of
onze website bezoekt. De volgende gegevens worden verzameld:





Je naam
Je e-mailadres
Je telefoonnummer
Jouw bericht aan ons

Wat we met deze informatie doen en waarom?
We verzamelen deze data voor het volgende:
- voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Angélique Fokker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wie heeft nog meer toegang tot mijn gegevens?
Studio Angélique Fokker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven (hosting website) die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Studio Angélique Fokker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
We gebruiken de gegevens zolang er contact is of sprake van een klantrelatie.
Indien er geen contact meer plaats vindt of de klantrelatie is beëindigd worden de gegevens na
12 maanden verwijderd. De reden om deze gegevens te bewaren zijn:
- voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
De persoonlijke gegevens voor de nieuwsbrief bewaren we tot je ons vraagt om te stoppen of je hebt

afgemeld en een korte tijd ernaar (we hebben de tijd nodig om dit verzoek te verwerken). We houden bij
dat je je hebt afgemeld en houden hier rekening mee voor in de toekomst.
Persoonlijke gegevens in relatie tot een overeenkomst of contract, bewaren wij 6 jaar na de laatste
communicatie (of zolang als wettelijk nodig is).
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 Studio Angélique Fokker en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken 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@angeliquefokker.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij 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. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Angélique Fokker 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 met onze klantenservice of via
info@angeliquefokker.nl
Hoe wij te bereiken zijn?
Studio Angélique Fokker, gevestigd aan Vloeddijk 12, 8261 GA Kampen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We hopen dat je tevreden bent over ons manier van data verzamelen, indien je vragen hierover hebt of
gegevens wilt wijzigen kan dit via info@angeliquefokker.nl
Contactgegevens:
Vloeddijk 12
8261GA Kampen
+31 (0)6 29 45 00 57
www.angeliquefokker.nl

