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P R I VAC Y V E R K L A R I N G

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle 
door Studio Kleurrijk geleverde produc-
ten, services en diensten.

Studio Kleurrijk, gevestigd te  
Nieuwstraat 10 te Beegden, is verant-
woordelijk voor de verwerking van  
persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens 
Studio Kleurrijk verwerkt uw 
persoonsgegevens omdat u gebruik 
maakt van haar diensten en/of omdat 
u deze zelf aan ons heeft verstrekt. 
Gegevens die Studio Kleurrijk van u 
nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in 
het kader van de hieronder omschreven 
doeleinden en die door Studio Kleurrijk 
in ieder geval en ten minste worden 
verwerkt, betreffen:
•	 Voorletters	en	achternaam
•	 Geslacht
•	 Geboortedatum
•	 Bedrijfsnaam
•	 	Adresgegevens	van	bezoek-	en/of	

postadres (bestaande uit straatnaam 
+ huisnummer + postcode)

•	 	Telefoonnummer	 
(mobiel en/of vast)

•	 E-mailadres	
•	 Bankgegevens
•	 KvK	nummer
•	 	BTW	nummer	(betreft	klanten	buiten	

Nederland)

Verwerkt Studio Kleurrijk ook 
bijzondere persoonsgegevens?
Studio Kleurrijk verwerkt geen bijzon-
dere persoonsgegevens, als zijnde 
gevoelige gegevens, bv. gegevens over 
gezondheid, een strafrechtelijk verleden, 
etnische gegevens of gegevens betref-
fende ras. 

Waarom de gegevens nodig zijn
Als	u	eenmaal	een	overeenkomst	heeft	
met Studio Kleurrijk, dan wil zij u goed 
van dienst zijn. Uw gegevens worden 

gebruikt voor de volgende doeleinden: 
 
•	 		U	te	kunnen	bellen	of	e-mailen	

indien dit nodig is om onze dienst-
verlening uit te kunnen voeren. 

•	 		U	te	informeren	over	wijzigingen	
van onze diensten en producten. 

•	 	Om	goederen	en	diensten	bij	u	af	te	
leveren. 

•	 	Als	wij	hier	wettelijk	toe	verplicht	
zijn, zoals gegevens die wij nodig 
hebben voor facturen of belasting-
aangifte.

•	 	Gegevens	kunnen	ook	gebruikt	wor-
den voor promotie- of marketing-
doeleinden, die in verhouding staan 
tot het soort dienstverlening vanuit 
Studio Kleurrijk. Bijvoorbeeld om u 
via onze nieuwsbrief te informeren 
over een nieuwe activiteit van Studio 
Kleurrijk.	Wilt	u	niet	benaderd	wor-
den via onze nieuwsbrief, dan kunt u 
dit aangeven in de nieuwsbrief door 
onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

•	 	Voor	promotie-	of	marketingdoel-
einden van derden, waarbij adres-
sen of gegevens door een externe 
opdrachtgever verstrekt worden, zal 
Studio Kleurrijk de regels uit deze 
privacy verklaring hanteren. Deze 
verstrekte gegevens zullen uitslui-
tend voor de betreffende order 
gebruikt worden, niet opgenomen 
worden in de database/adreslijst van 
Studio Kleurrijk en verwijderd wor-
den na gebruik. De verantwoordelijk-
heid voor de inhoud van verstrekte 
gegevens door een externe op-
drachtgever liggen ten alle tijde bij 
deze opdrachtgever, en zullen door 
deze persoon/partij vooraf getoetst 
moeten zijn op rechtmatig gebruik 
volgens de daarvoor geldende wet- 
en regelgeving.

Studio Kleurrijk zal uw gegevens enkel 
voor een ander doel gebruiken, dan 
waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt 
waren, als er tussen beide doelen een 
nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking 
van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens 
is Studio Kleurrijk gebonden aan de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving 
en zal zich inspannen om de ontwik-
kelingen daarin te volgen. In dat kader 
behoudt Studio Kleurrijk zich het recht 
voor wijzigingen door te voeren in dit 
privacy statement om de tekst aan te 
laten sluiten bij de laatste stand van 
zaken, zoals vermeld onderaan deze 
privacyverklaring. 

Hoe lang blijven gegevens bewaard?
Studio Kleurrijk zal uw (persoons)
gegevens niet langer bewaren dan 
strikt nodig is om de doelen te reali-
seren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld, of door u verstrekt (volgens 
privacy wetgeving).

Logo’s, ontwerpen, (stock)foto’s, orderin-
formatie en aanverwante documenten 
worden na gebruik als service gearchi-
veerd voor eventuele herhaal- of vervolg 
opdrachten. Deze worden enkel weer 
opgehaald voor gebruik als de opdracht-
gever in kwestie daar toestemming 
voor	geeft.	Als	opdrachtgever	heeft	u	
het recht om schriftelijk te kennen te 
geven orders of bestanden permanent 
te laten wissen. Na verwijdering kan dan 
geen aanspraak meer gemaakt worden 
op eerder overeengekomen afspraken 
of services omtrend de betreffende 
bestanden.
Als	bestanden	uitgeleverd	worden	aan	
de opdrachtgever, of op diens verzoek 
aan een andere partij, is deze zelf verant-
woordelijk voor gebruik en opslag van 
deze bestanden.

Delen met anderen/verstrekking 
gegevens aan derden 
Studio Kleurrijk verkoopt uw gege-
vens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van de overeenkomst met 
u, zoals bv het afleveren van goederen 
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door	een	derde	partij.	Of	om	te	voldoen	
aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken 
in onze opdracht, zal eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid 
nagestreeft worden, of zal er desge-
wenst een verwerkingsovereenkomst 
opgesteld worden.

Websitebezoek en social media
Als	u	gebruik	maakt	van	een	inter-
netbrowser, zoekmachines, app’s of 
social media, dan wordt er automatisch 
informatie verzameld met behulp van 
‘cookies’.	Welke	informatie	de	derde	
partijen opslaan, en hoe ze die gebrui-
ken kunt u nalezen of opvragen bij de 
betreffende partijen.
Studio Kleurrijk maakt in haar websites 
uitsluitend gebruik van technische en 
functionele cookies, die standaard voor-
komen in de gebruikte websitemodule 
en	het	analyse	systeem.	Een	cookie	is	
een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan een website (tijdelijk)wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. Deze cookies zijn noodza-
kelijk voor de technische werking van 
de websites. Ze zorgen ervoor dat web-
sites naar behoren werken en onthou-
den bijvoorbeeld de voorkeursinstel-
lingen, als taal, formaat waarin de site 
geladen moet worden, login gegevens, 
die u via het apparaat aangeeft. De ge-
bruikte cookies van de websitemodule* 
slaan geen persoonlijke gegevens op, 
deze worden dus ook niet gebruikt om 

u persoonlijk te benaderen. 
Voor	analyse	doeleinden	van	de	web-
sites maakt Studio Kleurrijk gebruik van 
Google	Analytics.	Deze	app	registreert	
gedrag van websitebezoekers. Bijvoor-
beeld welke pagina’s bezocht worden 
en hoe lang,  het soort apparaat waar-
mee gekeken wordt, in welke regio en 
het aantal bezoeken op een site. 
De	gebruikte	cookies*	van	Google	Ana-
lytics verzamelen géén adressen, na-
men, geboortedata of andere persoon-
lijke gegevens, staan niet openbaar. 
De analyses worden enkel gebruikt voor 
verbetering van de website, de vind-
baarheid en het meten van respons na 
actie.
Voor	meer	informatie	over	de	pravacy	
verklaring en het cookie beleid van 
Google	Analytics	verwijs	ik	naar:	https://
policies.google.com/privacy

Cookies weigeren
U kunt zich afmelden voor cookies door 
uw internetbrowser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie 
die eerder is opgeslagen via de instel-
lingen van uw browser verwijderen. DIt 
kan wel consequenties hebben voor de 
juiste	weergave	van	websites.	Ook	zul-
len bepaalde functies, verwijzingen of 
opdrachten mogelijk niet goed werken. 

Internet diensten
Als	u	(internet)diensten	gebruikt	of	
afneemt van StudioKleurrijk, stemt u in 

met dit privacybeleid. Studio Kleurrijk 
maakt zoveel mogelijk gebruik van be-
veiligde en versleutelde verbindingen. 
Versleuteling	maakt	het	voor	onbevoeg-
de partijen moeilijker om gegevens te 
bekijken die tussen computers worden 
uitgewisseld.	Als	u	de	diensten	zelf	
beheert of aanpast, kan Studio Kleurrijk 
niet aansprakelijk of verantwoordelijk 
gehouden worden voor gewijzigde 
instellingen, keuzes voor app’s van 
derden, fouten in beveiliging of het niet 
nastreven van dit pricavybeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of 
verwijderen
U heeft de mogelijkheid om al uw, bij 
ons bekende, persoonsgegevens op te 
vragen, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen. Hiervoor kunt u contact 
opnemen via StudioKleurrijk@kpnmail.nl
Studio Kleurrijk zal uw verzoek z.s.m. 
uitvoeren.

Beveiliging
Studio Kleurrijk heeft passende techni-
sche en organisatorische maatregelen 
genomen teneinde uw (persoons)
gegevens te beveiligen en te bescher-
men tegen verlies, wijziging, misbruik of 
tegen enige (andere) vorm van onrecht-
matige verwerking. Iedere persoon die 
bij Studio Kleurrijk toegang heeft tot 
persoonsgegevens en/of deze verwerkt, 
is verplicht tot geheimhouding van die 
gegevens, voor zover bij wet- of regel-
geving niet anders is bepaald. 

Als	u	de	indruk	heeft	dat	uw	gegevens	
niet goed beveiligd zijn of er aanwij-
zingen zijn van misbruik, neem dan 
contact met ons op. 

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de 
verwerking van uw persoonsgegevens 
en dit Privacy Statement kunt u contact 
met ons opnemen, via StudioKleurrijk@
kpnmail.nl

Deze privacy verklaring is opgesteld d.d. 
07-09-2018 

 
*Overzicht van voorkomende cookies voor de website module en analyse. 

Cookie name Expire time Purpose
svSession Persistent  Identifies unique visitors and tracks a visitor’s sessions on a site
hs Session Security
XSRF-TOKEN	 Persistent	 Security
smSession Persistent   Identifies logged in
	 (Two	weeks)	 site	members
TSxxxxxxxx*		 Persistent	 Security
TSxxxxxxxx_d	*	 Persistent	 Security
_ga		 2	years		 Used	to	distinguish	users
_gid		 24	hours		 Used	to	distinguish	users
_gat		 1	minute		 	Used	to	throttle	request	rate.	If	Google	Analytics	is	deployed	via	Google	Tag	

Manager,	this	cookie	will	be	named	_dc_gtm_<property-id>
AMP_TOKEN		 30	seconds	to	1	year		 	Contains	a	token	that	can	be	used	to	retrieve	a	Client	ID	from	AMP	Client	ID	

service.	Other	possible	values	indicate	opt-out,	inflight	request	or	an	error	
retrieving	a	Client	ID	from	AMP	Client	ID	service.

_gac_<property-id>		 90	days		 	Contains	campaign	related	information	for	the	user.	If	you	have	linked	your	
Google	Analytics	and	Google	Ads	accounts,	Google	Ads	website	conversion	
tags will read this cookie unless you opt-out. Learn more.

d.d. 07-09-2018. Wijzigingen voorbehouden. * x= random series of numbers and letters.


