
// Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zuiverwerk, Floor van Paassen. In deze privacyverklaring lees je alles 
over de manier waarop Zuiverwerk omgaat met persoonlijke gegevens en wat jou rechten zijn met 
betrekking tot deze gegevens en hoe je hier gebruik van kunt maken. Heb je nog vragen? Neem 
dan contact op via info@zuiverwerk.nl

Contactgegevens
Zuiverwerk
Floor van Paassen
Simon Koopmanstraat 147
1693 BE Wervershoof

www.zuiverwerk.nl
info@zuiverwerk.nl
KVK 26 28 88 71

1. Zuiverwerk
Zuiverwerk is een ontwerp studio voor webdesign en grafische vormgeving. Hierbij kun je denken 
aan het ontwerpen van huisstijlen, websites en drukwerk. Er zijn situaties waarbij Zuiverwerk per-
soonsgegevens opslaat. 

2. Welke persoonsgegevens
Zuiverwerk verwerkt je persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat een ontwerpopdracht op de 
juiste manier voltooid kan worden. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die verstrekt 
worden via het contactformulier op deze website.  
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 » Voor- en achternaam
 » Adresgegevens
 » Telefoonnummer
 » E-mailadres
 » Website login (indien dit nodig is)

3. Doel van persoonsgegevens
Zuiverwerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 » Het leveren van het eindproduct of dienst
 » Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 » Het afhandelen van jouw betaling

4. Bewaarperiode
Zuiverwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen 
van je offerte of factuur worden 7 jaar bewaard voor de belastingdienst. De overige persoons-
gegevens worden maximaal één jaar bewaard om indien nodig opnieuw contact op te nemen. 
Bijvoorbeeld voor een nalevering, informeren of alles naar wens is of om een attentie op te sturen. 



5. Delen van gegevens
Zuiverwerk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.

6. Beveiliging
Zuiverwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzig-
ing tegen te gaan. Je gegevens worden beveiligd middels een wachtwoord. Daarnaast wordt de 
website van Zuiverwerk beveiligd met een betrouwbaar SSL-certificaat. Dit ter bescherming van je 
privacy.

7. Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek kan 
ingediend worden via info@zuiverwerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door 
jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

8. Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de nieuwe privacywetgeving. Zuiverwerk 
wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen met een gegronde reden. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-per-
soonsgegevens/tip-ons
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