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Wij - Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit B.V. - vinden de privacy van onze klanten, de bezoekers van onze website en anderen van wie wij persoonsgegevens verzamelen
zeer belangrijk. Om die reden gaan wij zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die
wij verzamelen of die aan ons wordt verstrekt.
Inleiding
Met behulp van deze privacyverklaring informeren wij je over welke persoonsgegevens
wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen, hoe lang de verzamelde persoonsgegevens
door ons worden bewaard en hoe wij met deze gegevens omgaan. Ook informeren wij je
over jouw rechten als betrokkene.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij helpen bedrijven en organisaties onder meer met het opstellen en implementeren
van hun merkverhaal en kernwaarden. Wij vertalen de mentale merkidentiteit van onze
klanten naar een visuele merkidentiteit met een duidelijk concept dat voortkomt uit het
merkverhaal en de kernwaarden van onze klanten. Na het bepalen van de mentale- en
visuele merkidentiteit bepalen we samen de merkstrategie van onze klanten. Om onze
diensten aan te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens.
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Morskieft Ontwerpers beheert de volgende website: morskieftontwerpers.com
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten;

-

Het voor jou mogelijk maken om informatie met ons uit te wisselen;

-

Het contact met jou opnemen in het kader van onze diensten, aanbiedingen,
promotieacties, marketingcampagnes, evenementen en om jou te informeren over
wijzigingen van onze producten en/of diensten;

-

Het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze websites en
technische systemen;

-

Het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van markt- en managementinformatie om onze strategie, producten en diensten op af te stemmen;

-

Het afhandelen van uw sollicitatie en/of aanmelding voor een recruitment event;

-

Het aanbieden en/of verschaffen van onze producten en diensten en/of andere
gerichte aanbiedingen en advertenties;

-

Het voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken de persoonsgegevens die wij nodig hebben in het kader van de hierboven
omschreven doeleneinden. De precieze gegevens die wij verwerken is afhankelijk van het
doel. Voor het onderhouden van contacten met zakelijke relaties worden andere gegevens
verwerkt dan bijvoorbeeld het afhandelen van een sollicitatie. Wij verwerken in beginsel
geen persoonsgegevens die worden aangemerkt als bijzondere persoonsgegevens op
grond van de AVG. Ook verwerken wij geen BSN-nummers, tenzij daar een wettelijke
grondslag voor is. Voor onze campagnes of events maken wij soms foto’s. Het kan voorkomen dat daardoor bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geslacht en dergelijke daarop
zichtbaar zijn.
Grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens
Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken doen wij dat op grond van een met jou gesloten overeenkomst, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, op grond van jouw
toestemming of op grond van een gerechtvaardigd belang.
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
wij deze verwerken. Hoe lang dat precies is, verschilt per situatie. Ook moeten wij bepaalde persoonsgegevens bewaren op grond van een wettelijke plicht (denk bijvoorbeeld aan
de fiscale bewaartermijn van 7 jaar).
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Doorgifte van persoonsgegevens
Doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen doen wij slechts als dat wettelijk
verplicht is of noodzakelijk is om onze diensten aan te kunnen bieden en uit te voeren
(bijvoorbeeld aan een derde partij die werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren
opdracht verricht). Een eventuele doorgifte gebeurt altijd binnen de kaders van de AVG.
Als wij een derde inschakelen die op onze instructie persoonsgegevens verwerkt (denk
bijvoorbeeld aan een hostingprovider voor de opslag van websitegegevens of een account
die toegang verkrijgt tot gegevens), dan sluiten wij met die derde een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.
Wanneer jij gebruikt maakt van social media buttons of berichten plaatst op onze social
media pagina’s denk aan LinkedIn, Facebook & Twitter, dan is het betreffende platform
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijzen naar de
privacyverklaring van deze derde partijen.
Persoonsgegevens die wij verwerken, slaan wij niet op buiten de EU.
Specifieke informatie over onze website: cookies
Cookies zijn kleine stukjes data die worden geplaatst in/op (de browser van) jouw computer, smartphone, tablet of andere gegevensdrager. Cookies kunnen jouw gegevensdragers
of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen.
Onze website maakt gebruik van cookies om onze website goed te kunnen laten functioneren, om algemene bezoekgegevens bij te houden en voor analytische doeleinden.
Zo kunnen wij ook signaleren welke onderdelen van onze website mogelijk niet goed
functioneren. Wij gebruiken geen tracking cookies waarmee jij kunt worden herkend bij het
bezoeken van andere websites.
Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat
jouw gegevens voor ons anoniem blijven. Google Analytics maakt de IP adressen anoniem,
nog voordat deze worden opgeslagen door Google. Google kan de informatie die zij via
Google Analytics verzamelt, buiten onze invloedssfeer, aan derden verstrekken indien zij
hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derde de informatie namens Google
verwerkt.
Als je niet wilt dat onze website cookies op jouw computer plaatst, kun je het plaatsen van
cookies blokkeren door de instellingen van de internetbrowser aan te passen. Eerder opgeslagen cookies kun je ook via de browserinstellingen verwijderen. Houd er wel rekening
mee dat onze website dan niet meer optimaal zal kunnen werken.
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Zie voor meer informatie over cookies:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Welke rechten heb jij als betrokkene?
Op grond van de AVG heb jij, wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken, verschillende rechten waarop jij je kunt beroepen.
Zo heb jij het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, informatie over voor welk doel wij de persoonsgegevens verwerken en hoe lang wij deze bewaren. Ook heb jij het recht op correctie, verwijdering en/of beperking van de gegevens die
wij over jou verzamelen dan wel hebben verzameld. Daarnaast heb jij het recht om ons te
verzoeken jouw persoonsgegevens te verstrekken aan jou of door te geven aan een andere
organisatie en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.
Deze rechten zijn niet onbeperkt. Wij hoeven dus niet in alle gevallen een verzoek of bezwaar te honoreren.
Een verzoek of bezwaar kan bij ons worden ingediend per post of per e-mail:
Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit B.V.
Vonderweg 36a
7468DC Enter
info@morskieftontwerpers.com
Wij kunnen vragen jou vragen om je eerst bij ons te identificeren, voordat wij een verzoek
of bezwaar in behandeling kunnen nemen. Wij zullen zo snel mogelijk schriftelijk (waaronder via e-mail) reageren op een verzoek of bezwaar. Als wij geen gehoor geven aan uw
verzoek of bezwaar, dan zullen wij u mededelen waarom wij dat niet doen.
Aanpassen privacy statement
Deze privacyverklaring dateert van 13 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

