PRIVACYVERKLARING
Amsterdam, 25 mei 2018
Europese wetgeving schrijft voor hoe bedrijven om moeten gaan met persoonlijke gegevens en dus met
privacy. Studioninedots behandelt alle persoonlijke informatie met de nodige zorgvuldigheid en
vertrouwelijkheid en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Studioninedots houdt zich aan
de wet in alle zaken, in het bijzonder de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming).
Deze privacyverklaring beschrijft hoe persoonlijke gegevens door Studioninedots worden verzameld,
gebruikt, beheerd en beschermd.
Studioninedots kan persoonsgegevens verwerken, gegevens die zijn verkregen bij zakelijk/bedrijfsmatig
contact met Studioninedots of door persoonlijke aanmeldingen voor nieuwsbrieven via het contactformulier op de website van Studioninedots.
Is dit laatste het geval, dan werd alleen een mailadres verstrekt zonder aanvullende gegevens.
Studioninedots gebruikt deze mailadressen uitsluitend voor het incidenteel sturen van nieuwsbrieven.
Van zakelijke relaties kunnen de volgende persoonsgegevens zijn verwerkt: (bedrijfs)naam, adres,
telefoonnummer, website en e-mailadres. Studioninedots verwerkt deze persoonsgegevens om zakelijk
of redactioneel contact op te kunnen nemen, voor het afnemen van producten of diensten of voor het
verstrekken van opdrachten.
Studioninedots bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig en wettelijk toegestaan is voor deze
doeleinden. Eenieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of
verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd naar
info@studioninedots.nl. Studioninedots zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Studioninedots beheert contactgegevens in het offline systeem FileMaker. Hierin worden wijzigingen
handmatig doorgevoerd door een beperkt aantal geautoriseerde medewerkers van Studioninedots.
Studioninedots heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met FileMaker waarin is
verklaard dat alle gegevens goed zijn beschermd en dat alle passende technische en organisatorische
maatregelen zijn genomen om misbruik en ongeoorloofde toegang tot de database zijn genomen.
De privacyverklaring van FileMaker is hier te vinden: https://www.filemaker.com/company/legal/
privacy.html.
Macanics heeft als systeembeheerder toegang tot onze bestanden. Met Macanics is een verwerkersovereenkomst gesloten. De privacyverkalring van Macanics is hier te vinden: https://static1.square
space.com/static/51585041e4b0fc0d946b0c11/t/5b3602c4575d1f7d68e17ad1/1530266308367/
Privacyverklaring+Macanics+2018.pdf
YPOS Internettoepassingen host de websites www.studioninedots.nl en www.111.amsterdam. Met
YPOS heeft Studioninedots een verwerkersovereenkomst gesloten met afspraken over de
verantwoordelijkheden, beveiliging en geheimhouding van gegevens. De privacyverklaring van YPOS
is hier te vinden: https://www.ypos.nl/privacyverklaring
Bij wijziging van informatiesysteem of van hostende partij worden nieuwe overeenkomsten gesloten en
wordt deze privacyverklaring vernieuwd.
Studioninedots deelt persoonlijke gegevens niet met derden en verkoopt deze niet.
Mocht de indruk ontstaan dat aan bovenstaande niet of in onvoldoende mate wordt voldaan, dan
wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met Studioninedots, per mail via
info@studioninedots.nl of telefonisch via 020-4889269.

Studioninedots | Gedempt Hamerkanaal 111 | 1021 KP Amsterdam
T +31(0)20 4 8 8 92 69 | info@studioninedots.nl | www.studioninedots.nl
IBAN NL88 INGB 0678 4649 36 | BIC INGBNL2A
BTW 818756792B01 | KVK 34163689

