PRIVACYVERKLARING BUTTERFLY GRAFIX
Sinds 25 mei 2018 is de privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.
Organisa>es zijn verplicht om persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, waarschuwen
bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te
documenteren. Overtreed een organisa>e de AVG, dan kan deze een boete krijgen, die kan oplopen
tot 20 miljoen euro. De AVG is dus niet vrijblijvend. De wet- en regelgeving dwingt de organisa>e
om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen. Ook ik heb met de AVG te
maken, omdat ik voor mijn onderneming persoonsgegevens moet opslaan. De hele nieuwe
Privacywet klinkt complex, maar vragen mogen natuurlijk al>jd gesteld worden! Ik hoop dat ik je dan
een duidelijk antwoord kan geven, of ik kan het voor je navragen.
Voor Bu7erﬂy Graﬁx heb ik een privacyverklaring opgesteld, waarin ik inzicht geef in hoe ik omga
met jouw persoonsgegevens: hoe worden ze verzameld, waar worden ze opgeslagen en voor welk
doel worden ze gebruikt. Ook lees je wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens en
hoe je van die rechten gebruik kunt maken. Bu7erﬂy Graﬁx is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Naam bedrijf: Bu7erﬂy Graﬁx
ZZP’er: Susanne van der Sanden
E-mail: info@buSerﬂygraﬁx.nl
Website: www.buSerﬂygraﬁx.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens in mijn contactenlijst, doordat je gebruik maakt van mijn
diensten als graﬁsch vormgever. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik
verwerk:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Post- en/of bezoekadres (voor facturen en/of bezoek)
- Mobiele telefoonnummer
- E-mailadres
- Website
- BTW nr

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ik heb niet de inten>e gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ouders of
voogd hiervoor toestemming hebben gegeven. Als u ervan overtuigd bent, dat ik zonder die
toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige voor mijn dienstverlening,
neem dan contact met mij op via info@buSerﬂygraﬁx.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om je te kunnen bereiken, omdat dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier weSelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik
nodig heb voor mijn belas>ngaangi_e.

GeautomaKseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautoma>seerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer het bewaartermijn van zeven jaar voor jouw
persoonsgegevens, dit in verband met de weSelijke verplich>ng om facturen zeven jaar te bewaren
voor de belas>ngdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een weSelijke verplich>ng.
Bijvoorbeeld om jouw bezorgadres te doorgeven aan een drukkerij voor onze bestellingen die niet
eerst naar mij hoeven.

Recht op inzage gegevens, wijziging en wissen
Je hebt het recht om te allen >jde jouw persoonsgegevens in te zien bij Bu7erﬂy Graﬁx, te laten
corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een VCF (Virtual
Contact File) naar jou of een ander, door jou genoemde organisa>e, te sturen. Je kunt een verzoek
tot inzage, correc>e, verwijdering, overdragen van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@buSerﬂygraﬁx.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag
ik je een kopie van jouw iden>teitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerservicenumer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik
reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat
je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de na>onale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: hSps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/>p-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan gelijk contact met mij op via info@buSerﬂygraﬁx.nl.
Hartelijke groeten,
Susanne van der Sanden
Bu7erﬂy Graﬁx

