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Twentie design en dtp - Privacy Verklaring
Gecontroleerd door: Hoevers Advocaten | Mediators (T 053 434 4700)
00. Inleiding
Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, met name hoe wij deze gegevens verwerken en
opslaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

01. Twentie design en dtp
Twentie design en dtp faciliteert opdrachtgevers bij ontwerp- en opmaakwerkzaamheden. Wij ontwerpen
advertenties, editorials, brochures, huisstijlen en reclame-uitingen, zowel geprint als in digitale vorm.
Twentie design en dtp is een vennootschap onder firma van Benny ten Hoeve en Carla ten Hagen.
Onze gegevens
info@twentie.nl | benny@twentie.nl | carla@twentie.nl | admin@twentie.nl | privacy@twentie.nl
T 074 29 102 44 | Willemstraat 71A | 7551 DL HENGELO | BTW nummer NL 8198.51.140.801 | KVK Nr. 08125716

02. Welke persoonsgegevens gebruiken wij
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt onderscheiden wij in:
a. Contactgegevens: gegevens zoals uw (bedrijfs)naam, (mail)adres, telefoonnummer enz.
b. Opdrachtgegevens: gegevens over de uit te voeren opdracht,
c. Administratieve gegevens: gegevens over de facturering, en
d. Correspondentie.

03. Ontvangers
Uw contactgegevens slaan wij op in onze database, de administratieve gegevens in onze digitale boekhouding en
de correspondentie (gedigitaliseerd in Mail en Word) opgeslagen bij onze host xYnta.

04. Bewaarperiode
Twentie design en dtp bewaart uw gegevens in beginsel niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van uw
opdracht, behoudens het geval een langere (wettelijke) bewaartermijn is voorgeschreven.
Uw e-mails bewaren wij maximaal vijf jaar, gerekend vanaf de datum van verzending.

05. Beveiliging
Voor zover uw gegevens op externe servers worden opgeslagen, zijn deze gegevens niet toegankelijk voor derden.
Door middel van beveiligde hardware, gecodeerde software zijn deze gegevens alleen intern toegankelijk.
Uw bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat waardoor uw verbinding met onze de website
altijd privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Het domein van Twentie design en dtp is ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de
‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
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06. Uw persoonsgegevens en uw rechten
U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd op te vragen en in te zien.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen. Zijn de door ons opgeslagen persoonsgegevens
niet juist, dan kunt u dat uiteraard aan ons doorgeven, zodat wij de persoonsgegevens kunnen aanpassen. Van de
aanpassing sturen wij u vervolgens een bericht.
U hebt het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens over te dragen aan derden.
Indien u daarom schriftelijk verzoekt, zullen wij al uw persoonsgegevens integraal ter beschikking stellen aan een of
meer door u aan te wijzen derden. In verband met de bescherming van uw privacy kunnen wij alleen gevolg geven
aan een schriftelijk verzoek tot persoonsgegevensoverdracht.
U hebt het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien u daarom schriftelijk
verzoekt, zullen wij al uw persoonsgegevens uit onze bestanden wissen, met uitzondering van de persoonsgegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt. Deze gegevens zullen wij eerst uit onze bestanden kunnen
verwijderen zodra deze wettelijke bewaarplicht eindigt.
Als u vindt dat Twentie design en dtp niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u daarover
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor inzage van uw persoonsgegevens, verstrekking, correctie, overdracht en/of verwijdering daarvan, kunt u telefonisch contact opnemen met Twentie design en dtp of een e-mail sturen naar privacy@twentie.nl, onder toezending
van een kopie van uw id-bewijs (s.v.p. pasfoto doorhalen en BSN en overige nummers onleesbaar maken).
Wij zullen uw verzoek binnen een werkweek verwerken.

07. Plichten
Twentie design en dtp verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang.
De persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en bewaren zijn naar aard en omvang beperkt tot hetgeen
naar ons oordeel nodig is voor de eigen bedrijfsvoering en zullen in geen geval zonder uitdrukkelijke toestemming
van de klant aan derden worden verstrekt.
Twentie design en dtp behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens op eigen initiatief te wijzigen, te
verwijderen en/of te openbaren (voor zover daartoe gehouden, volgens wettelijk voorschrift, dan wel in het kader
van de eigen bedrijfsvoering, in en buiten rechte).
Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
privacy@twentie.nl | 074 29 102 44 | Willemstraat 71A | 7551 DL HENGELO |
BTW NL 8198.51.140.801 | KVK 08125716
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