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Privacy verklaring Studio Quay
Bij Studio Quay vinden wij je privacy erg belangrijk. Daarom zorgen wij er zo goed mogelijk voor dat jouw gegevens op de juiste manier, en niet onnodig,
worden verwerkt. Studio Quay, gevestigd in Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Studio Quay verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt via bijvoorbeeld het
contactformulier op de website of per mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
Je voor- en achternaam
Je adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Leeftijden
Fotomateriaal
IP-adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op via info@studioquay.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Waarom verwerkt Studio Quay persoonsgegevens:
Studio Quay verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Jouw foto- en/of videogegevens worden verwerkt om uw product af te kunnen leveren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio Quay bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de bewaartermijn van 12 maanden na het afleveren van een product of 6 maanden na het afwijzen van een offerte voor alle verzamelde persoonsgegevens. Al online geplaatste foto’s en video’s als eindproduct blijven daar 10 jaar zichtbaar tenzij anders overeengekomen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Quay verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@studioquay.nl. Studio Quay zal zo snel mogelijk, maar binnen 6 weken, op je verzoek reageren.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Quay gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Quay neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens worden lokaal opgeslagen en staan niet in de ‘cloud’, dit geldt voor je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s. De website van Studio Quay maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@studioquay.nl.
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