Privacyverklaring Lijnontwerp 25 05 2018

Deze persoonsgegevens betreffen:
Naam
Bedrijfsgegevens
NAW-gegevens
E-mailadres
Functie

Bestanden of documenten die door lijnontwerp gemaakt zijn en bestanden of documenten die
door de klant aan Lijnontwerp gestuurd zijn zullen in geen enkele andere communicatiemiddel
gebruikt worden dan in de door Lijnontwerp en klant afgesproken communicatiemiddelen.

Niet gepubliceerde bestanden of documenten die door lijnontwerp gemaakt zijn en bestanden of
documenten die door de klant aan Lijnontwerp zijn gestuurd zullen door lijnontwerp na facturering
van het project uit zijn archief worden verwijderd.

6. Cookies en Google analytics:
De website van lijnontwerp maakt geen gebruik van Cookies en Google analytics.

7.
Klachten of vragen over de verwerking:
Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u
contact opnemen met Arnout van der Heijden, 06 22 55 40 62 of info@lijnontwerp.nl en uw klacht
of vraag kenbaar maken.

www.lijnontwerp.nl

Mocht de klant dit anders willen dan kan zij hiervoor contact opnemen met Arnout van der Heijden,
06 22 55 40 62 of info@lijnontwerp.nl.

info@l ijnontwerp.nl

5. Archivering:
Met ingang van 25 mei 2018 bewaart Lijnontwerp voor haar klanten uitsluitend
de gepubliceerde communicatiemiddelen in zijn archief.

030 23 oo 810

4. Verstrekken aan derden:
De persoonsgegevens van haar klanten worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is
voor bijvoorbeeld het toesturen van de facturen, het laten drukken van communicatiemiddelen,
de technische realisatie van websites of anderszins. Wanneer de persoonsgegevens van haar
klanten aan een derde worden verstrekt, wordt er indien nodig voor gezorgd (m.b.v. een
verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

3512 VK Utrecht

3. Doel verwerkingen:
Lijnontwerp verwerkt persoonsgegevens van haar klanten voor de volgende doeleinden:
•
Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
•
Voor het sturen van facturen
•
Voor het opmaken van communicatiemiddelen.

L an ge L auwer straat 48
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•
•
•
•
•

ontwerp

1.
Lijnontwerp:
Lijnontwerp is het grafisch ontwerpbureau van Arnout van der Heijden, gevestigd te Utrecht,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 30253272. Lijnontwerp maakt
communicatiemiddelen voor zijn klanten. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden
beschikt Lijnontwerp over persoonsgegevens van haar klanten.

