
PRIVACYVERKLARING STUDIO TARGET 
Wij van Studio Target gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat  
persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring lees je daar meer over!

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN JOU?
Persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt:
• Bedrijfsgegevens • Telefoonnummer contactpersoon
• NAW-gegevens contactpersoon • KvK-nummer
• E-mailadres contactpersoon • Betalingsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens en gegevens verkregen bij derden
Uitgangspunt is dat wij geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke 
verplichtingen te kunnen voldoen of wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens verwerkt. Daarnaast verzamelen wij geen 
gegevens over jou, verkregen van derde partijen.

WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Gegevens van jou als klant
Wij hebben jouw contactgegevens nodig om contact te kunnen onderhouden met jou als klant. Ook hebben we gegevens nodig voor het voeren van de 
administratie, het versturen van facturen en het uitvoeren van de werkzaamheden. Al onze ontwerpen worden opgeslagen in ons archief. De persoonsgegevens 
die mogelijk voorkomen in deze ontwerpen worden niet met derden gedeeld.

Gegevens van jou als sollicitant
Ben je sollicitant? Dan hebben we jouw contactgegevens en CV nodig voor de sollicitatieprocedure. Zo kunnen we je informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot jouw sollicitatie. De gegevens die jij op je CV hebt vermeld, zoals je competenties en een foto, verzamelen wij om je te identificeren en om te 
bepalen of je geschikt bent voor de functie.

GRONDSLAGEN VOOR HET VERZAMELEN VAN JOUW GEGEVENS
Om gegevens te mogen verzamelen is een grondslag noodzakelijk. Grondslagen zijn als volgt:
• We hebben toestemming van jou (deze toestemming mag je altijd intrekken)
• De gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren
• De gegevens zijn noodzakelijk om te verwerken vanwege een wettelijke plicht (denk aan de administratieplicht van de Belastingdienst)
• De gegevens zijn noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang te behartigen.

WIE ONTVANGEN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wij delen jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website • Mailingpartner • Boekhouder en boekhoudsoftware
• Webbouwer • Bezorgdiensten • Betaaldiensten
• E-mailservers • Drukker • WeTransfer

HOE WORDEN JOUW VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?
Wij hebben passende organisatorisch een technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van 
onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zogen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens de wij verwerken. 

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarbij houden we de wettelijke bewaartermijnen aan. 

JOUW RECHTEN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, aan te vullen, te verwijderen en/ of bezwaar te maken. Wil je gebruik maken van dit 
recht, laat het ons dan weten via info@studiotarget.nl. Laat het ook weten als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een klacht 
kun je ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Studio Target blijft zich ontwikkelen en daarom kan het voorkomen dat we deze privacyverklaring daarop aanpassen.  
Onze meest recente versie staat altijd op de website! 


