PRIVACYVERKLARING
Privacy & Cookies De Studio
De Studio neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat
zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Je gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
De Studio verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn
verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Over ons
De website www.bijonsindestudio.nl wordt beheerd door Maria de Jong en
José van Egmond
Gegevens zijn:
De Studio
Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden
KvK nummer: 73831611
Inleiding
De Studio verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de
geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy
Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen
vanuit bezoek aan en gebruik van de website van De Studio en de door
contactaanvragen en nieuwsbrief abonnees verstrekte persoonlijke informatie
(hierna: Persoonsgegevens).
College bescherming persoonsgegevens
De Studio verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en
regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de
Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Welke gegevens verzamelt De Studio?

Wanneer jij je online of offline aanmeldt via de website, het boekingssysteem of het
contactformulier invult, een product koopt of een offerte aanvraagt of andere
aanvragen doet voor een van de diensten, word je gevraagd om gegevens in te
vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
IP-adres
Met welk doel gebruikt De Studio de persoonsgegevens? De gegevens worden
verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
- Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie, delen
van kennis, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook. We doen dit
alleen met gegevens die we verkregen hebben via de inschrijving bij het
boekingssysteem, niet met gegevens die via rechtstreekse e-mailberichten
binnengekomen zijn.
Verwerking Persoonsgegevens
De Studio behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Studio
verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het
abonneren op De Studio - nieuwsbrief en bij een bezoek aan De Studio
evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de
administratie.
De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden
van De Studio dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze
informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van
de afmeld link in het e-mailbericht of De Studio hiervan schriftelijk op de hoogte
stellen, door een e-mail te sturen naar info@bijonsindestudio.nl. De Studio verstrekt
geen persoonsgegevens aan derden.
Wil je eerder je account deactiveren? Mail dan naar info@bijonsindestudio.nl.

Cookies

De website www.bijonsindestudio.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine bestanden
met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone
worden opgeslagen. www.bijonsindestudio.nl maakt gebruik van Google Analytics.
Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als
doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te
kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt De
Studio inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar
website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. De Studio heeft hier geen
invloed op. De Studio heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics
informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van
Google Analytics is hier te raadplegen. Derden hebben geen toegang tot de door
De Studio geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser
wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen
gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien
u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo
vaak als nodig te herhalen.
Social media
De Studio wilt het voor uw graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van
de website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social
media buttons.
Van de verschillende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees
de privacy-verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten
hoe zij met privacy omgaan.
Facebook/Instagram cookies (worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan
De Studio bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.)
Beveiliging
De Studio heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen
te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de
persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.
Vragen
Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of wilt u gewoon meer
informatie over iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in.

