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Privacyverklaring Studio Wittenau 

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. Studio 
Wittenau hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je 
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studio Wittenau houdt zich in 
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  
- Je persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. - De 
verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  
- We vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  
- We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van jouw 
persoonsgegevens gewaarborgd is.  
- Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  
- Dat wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens. Studio Wittenau is verantwoordelijk 
voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in 
algemenere zin, vragen hierover hebt kun je contact met ons opnemen. 

Deze Privacyverklaring gaat in op 1 oktober 2020. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van onze 
diensten, ga je hiermee akkoord.  

 
1. Omgaan met persoonsgegevens  
1.1 Doeleinde verwerking persoonsgegevens  
Studio Wittenau verzamelt en bewaart persoonsgegevens uitsluitend om contact met je op te kunnen nemen 
in het kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te 
maken.  
1.2 Bewaarde persoonsgegevens  
In het kader van onze relatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, 
adresgegevens (en eventueel postadres), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) en 
eventueel social media accounts  
1.3 Gegevens delen met anderen  
Studio Wittenau kan je gegevens verstrekken aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze 
dienstverlening. Deze derden zullen dan als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten 
zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.  

2. Bewaartermijnen  
Studio Wittenau verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar. Aansluitend worden de 
persoonsgegevens vernietigd.  
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3. Inzagerecht, aanpassingen en verwijdering  
3.1 Neem contact met ons op om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.  
3.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 
2, kan je eveneens contact opnemen  
3.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan 
info@studiowittenau.nl  

4. Cookies  
4.1 De website van Studio Wittenau maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die 
informatie verzamelt en gebruikt. Cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen te onthouden en helpen 
ons om de website goed te laten functioneren. Met betrekking tot cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat 
bij een bezoek aan de website van Studio Wittenau je niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet 
invoeren.  
4.2 Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals je telefoonnummer of emailadres, 
waardoor het mogelijk zou worden om je via die kanalen te benaderen. Ook wordt er niet met behulp van 
cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is. Als je het gebruik van cookies door Studio 
Wittenau niet wenst te accepteren, dan kan je deze functionaliteit uitschakelen in je internetbrowser.  
4.3 Je bepaalt zelf of je het plaatsen van cookies wilt toestaan of niet. Ben je er van bewust dat wanneer je 
cookies uitzet onze website wellicht niet meer goed werkt op je computer, tablet of smartphone. Wil je onze 
cookies uitzetten, dan doe je dat per computer, tablet of smartphone en per browser.  

5. Wijzigingen  
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij 
adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken. 

 


