
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop 

jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe 

daarmee door ons, Studio Nijenhuis, omgegaan wordt.  

Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen 

en voor welke doelen gegevens opgeslagen worden. 

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking 

tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van  

die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door 

bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam 

de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Studio 

Nijenhuis. Studio Nijenhuis is een grafisch ontwerp bureau 

dat zich richt op het ontwerpen van (reclame) uitingen voor 

bedrijven.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Studio 

Nijenhuis verzameld worden. Het is daarom goed dat je 

weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen 

rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat 

deze verklaring.

Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw 

gegevens door Studio Nijenhuis, neem dan gerust  

contact met ons op!

Studio Nijenhuis 

Zomer 74  l  8251 NN Dronten (The Netherlands) 

Tel.: +31 (0)6-27 06 29 36  l  hello@studionijenhuis.nl  

www.studionijenhuis.nl  l  KVK nr.: 67703267  

BTW nr.: NL857139320B01

Studio Nijenhuis is een v.o.f., welke wordt gedreven door 

Ruchama en Serah Nijenhuis.



1.1  VAN WIE VERZAMELEN  

WE PERSOONSGEGEVENS?

Studio Nijenhuis verwerkt persoonsgegevens van personen 

en bedrijven met wie wij direct of indirect een relatie 

hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus 

bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

• Klanten

• Personen die interesse tonen in onze diensten

• Personen die aan een bedrijf of organisatie ver-

bonden zijn waar wij een relatie mee hebben,  

willen krijgen of hebben gehad 

1.2 WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

• Algemene bedrijfsgegevens

• Voor- en achternamen

• Adresgegevens

• Telefoonnummers

• E-mailadressen

• Gegevens die wij ontvangen voor gebruik in een 

door jouw verkregen opdracht

1. PERSOONSGEGEVENS

1.3  WAAROM VERZAMELEN  

WE PERSOONSGEGEVENS?

• Om een relatie met jou aan te kunnen gaan  

en te onderhouden

• Om je een offerte of factuur te kunnen sturen

• Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten

• Om in sommige gevallen een opdracht te kunnen 

volbrengen: denk aan het ontwerp van visitekaartjes, 

briefpapier, enveloppen en andere uitingen waarbij 

persoonsgegevens nodig zijn in het ontwerp

• Om besteld drukwerk op het juiste adres te leveren

• Om je te kunnen informeren over veranderingen  

bij Studio Nijenhuis

• Voor eigen marketing- en promotiedoeleinden 

• Voor archiefdoeleinden

• Om aan de verplichting die de wet/ 

belastingdienst stelt te voldoen



1.4 HOE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

Op het moment dat je contact opneemt met Studio Nijenhuis, 

dan worden jouw (contact)gegevens - zoals bijvoorbeeld 

naam, bedrijfsnaam en e-mailadres - opgeslagen.  

Ook gegevens die je t.b.v. een opdracht verstrekt, 

worden door ons opgeslagen.

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn 

anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of 

e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde 

tijd bewaard binnen Google Analytics. 

1.5 WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS OPGESLAGEN?

De gegevens die Studio Nijenhuis ontvangt en verwerkt 

worden beheerd d.m.v.:

Computer en server 

Werkbestanden met mogelijk persoonsgegevens, emails, 

digitale agenda. Onze netwerkserver wordt onderhouden 

door een externe partij.

Mobiele telefoon 

Telefoonnummer en (bedrijfs)naam, digitale agenda

Digitale agenda’s 

Afspraken, locaties, namen

Drukkerijen 

Ontwerpen die gedrukt worden en (contact) gegevens  

i.v.m. verzending

Website Studio Nijenhuis 

Portfolio met werk klanten

Mailserver 

(Contact)gegevens alsook gegevens die je met ons hebt 

gedeeld t.b.v. een opdracht

Wetransfer 

Om opdrachten en bestanden te kunnen delen met jou  

als klant

Boekhoudprogramma 

(Contact)gegevens t.b.v. offertes en facturen 

Boekhouder / Accountant 

(Contact)gegevens op facturen t.b.v. onze  

belastingaangifte en mogelijk bankgegevens  

waarmee je de factuur hebt betaald



1.6  HOE LANG WORDEN DEZE  

PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

We bewaren de gegevens voor 7 jaar. Tenzij je explisiet 

toestemming aan ons hebt gegeven om de gegevens 

voor onbepaalde tijd te bewaren. De gegevens worden 

na 7 jaar verwijderd, of overgedragen (en daarna  

verwijderd) indien je hier om vraagt. Tenzij we op  

grond van een wettelijke regeling jouw gegevens  

langer moeten bewaren.



Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke 

kopieën door ons gemaakt. 

De persoonsgegevens die door Studio Nijenhuis of door 

eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen 

toegankelijk via eerdergenoemende software en systemen 

(zie 1.5) en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar 

waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de 

software gegenereerd en verstuurd naar Studio Nijenhuis 

Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook 

vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. 

Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens 

wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

2. BEVEILIGING

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd 

door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding 

met de website van Studio Nijenhuis prive is. Je herkent 

deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Studio Nijenhuis  

ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra  

hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’  

van de website veiliger en vertrouwder wordt. 



3.1 RECHT OP INZAGE

Je hebt het recht om ten allen tijde een overzicht van 

jouw gegevens op te vragen die bij Studio Nijenhuis vast-

gelegd en bewaard worden. 

3.2 RECHT OP RECTIFICATIE

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens 

veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren 

door Studio Nijenhuis. 

3.3 RECHT OP OVERDRACHT

Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Studio Nijenhuis 

opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een an-

dere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht 

van bestanden waarbij jouw persoonlijke gegevens 

gebruikt zijn. Hierbij dient Studio Nijenhuis al jouw ge-

gevens over te dragen aan de andere partij.  

Indien het (ook) gaat om werkbestanden dan zijn er 

mogelijk kosten aan verbonden.

3. UW RECHTEN

3.4 RECHT OP WISSEN VAN GEGEVENS

Wilt je niet langer dat uw gegevens bij Studio Nijenhuis 

vastgelegd zijn? Dan heb je recht op het laten wissen van 

jouw gegevens. 

3.5 RECHT OP HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit 

Persoonsgegevens, als je vindt dat Studio Nijenhuis niet op 

de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan 

via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/

zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoons-

gegevens

3.6 RECHT OP STOP GEGEVENSGEBRUIK (BEZWAAR)

Wil je niet dat Studio Nijenhuis jouw gegevens gebruikt? 

Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van 

jouw persoonsgegevens. Let op: dit kan consequenties 

hebben voor het uitvoeren van het werk van Studio 

Nijenhuis.



Studio Nijenhuis verwerkt persoonsgegevens op grond 

van een gerechtvaardigd belang, namelijk een com-

mercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van 

diensten of producten van Studio Nijenhuis via e-mail. 

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de 

minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van 

de diensten of producten.

Mocht het nodig zijn gegevens die je gedeeld hebt met 

Studio Nijenhuis met anderen dan de genoemde partijen 

in paragraaf 1.5 te delen (voor bijvoorbeeld het aan-

bieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestem-

ming voor worden gevraagd.

Studio Nijenhuis behoudt zich het recht de gegevens 

te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel 

wanneer Studio Nijenhuis dit gerechtvaardigd acht om 

te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de 

rechten, eigendom of veiligheid van Studio Nijenhuis te 

beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy 

zoveel mogelijk te respecteren.

4. ONZE PLICHTEN

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via 

onderstaande contactgegevens.

Studio Nijenhuis 

Zomer 74  l  8251 NN Dronten (The Netherlands) 

Tel.: +31 (0)6-27 06 29 36  l  hello@studionijenhuis.nl  

www.studionijenhuis.nl  l  KVK nr.: 67703267  

BTW nr.: NL857139320B01


