Privacyverklaring

Oude Fabriekstraat 18
3812 NR Amersfoort
033 760 14 70
www.onyva.nl

In deze privacyverklaring verklaart RECLAMEBUREAU ONYVA (hierna te noemen: Leverancier)
welke Persoonsgegevens hij van u (Cliënt) verzamelt en verwerkt, indien u onderstaande diensten of
producten van Leverancier gebruikt.
De hierin met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.
Diensten
Leverancier levert Cliënt de navolgende diensten of producten (Diensten):
Werkzaamheden als grafisch ontwerpbureau, waaronder mede begrepen de ontwikkeling van
merken, logo’s, huisstijlen en websites en marketing en communicatie.
Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens
Verstrekking Persoonsgegevens door Cliënt
Uw gebruik van de Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens
(Persoonsgegevens) aan Leverancier te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke
gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren.
Indien u Persoonsgegevens aan Leverancier verstrekt, zal Leverancier de
Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Leverancier verstrekte Persoonsgegevens. U
verklaart dat deze gegevens correct zijn en u dient Leverancier te informeren over wijzigingen die
optreden in deze gegevens.
Leverancier Verwerkt de volgende door u aan Leverancier verstrekte Persoonsgegevens:

Persoonsgegeven

Wordt wel door
Leverancier verwerkt

Wordt niet door
Leverancier verwerkt

Naam

☒

☐

Adres

☒

☐

Woonplaats

☒

☐

Telefoonnummer

☒

☐

Email adres

☒

☐

Identificatienummer

☐

☒

Geboortedatum

☒

☐

Geslacht

☒

☐

Bankrekening

☒

☐

Locatiegegevens

☐

☒
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Online identificator

☐

☒

Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere
inloggegevens.

☒

☐

Biometrische gegevens.

☐

☒

Copie(ën) van uw identiteitsbewijzen.

☐

☒

Burgerservicenummer.

☐

☒

Bijzondere categorieën van
Persoonsgegevens (artikel 9 AVG) 1

☐

☒

Persoonsgegevens waaruit ras of ethnische
afkomst blijkt

☐

☒

Persoonsgegevens waaruit politieke
opvattingen blijken

☐

☒

Persoonsgegevens waaruit religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen blijken

☐

☒

Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap
van een vakbond blijkt

☐

☒

Genetische gegevens

☐

☒

Biometrische gegevens met het oog op de
unieke identificatie van een persoon

☐

☒

Overige gegevens, namelijk:
Klik of tik om tekst in te voeren.

Verkrijging Persoonsgegevens door Leverancier uit externe bronnen
In aanvulling op de gegevens die u zelf aan Leverancier verstrekt, Verwerkt Leverancier aanvullende
Persoonsgegevens van u uit de volgende externe bronnen:
Externe bron

Wordt niet
Verwerkt
door
Leverancier

apparaatgegevens zoals een
unieke device-ID, de versie
van het besturingssysteem
en instellingen van het
apparaat dat u gebruikt om
toegang te krijgen tot de
Diensten.

☒

Wordt wel
Verwerkt
door
Leverancier
☐

Indien wel Verwerkt, informatie
over de bron:

Klik of tik om tekst in te voeren.
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gebruiksgegevens over de
Diensten die u gebruikt
waaronder het tijdstip, de
duur van het gebruik en de
inhoud van de Dienst.
locatiegegevens afkomstig
van uw mobiele apparaat
afgeleid van uw IP-adres
die Leverancier kunnen
worden doorgegeven
wanneer u bepaalde
Diensten gebruikt.
demografische gegevens
die Leverancier koopt van
derden.
commercieel beschikbare
bronnen, bijvoorbeeld van
een social media site, als u
verbinding maakt met de
Diensten via die social
media site.
gegevens uit openbaar
toegankelijke bronnen,
zoals openbare
overheidsdatabases of
andere gegevens in het
publieke domein.
Leverancier

☒

☐

Klik of tik om tekst in te voeren.

☒

☐

Klik of tik om tekst in te voeren.

☒

☐

Klik of tik om tekst in te voeren.

☒

☐

Klik of tik om tekst in te voeren.

☒

☐

Klik of tik om tekst in te voeren.

Identiteit en contactgegevens van de Leverancier:
Naam Leverancier: RECLAMEBUREAU ONYVA
Contactgegevens: Oude Fabriekstraat 18, 3812 NR Amersfoort
Email: info@onyva.nl
Functionaris voor gegevensbescherming (indien van toepassing)
Hiervoor is geen specifieke medewerker
Doeleinden van de verwerking
Leverancier zal uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende aangevinkte
verwerkingsdoeleinden:
☒ om de Diensten aan u te kunnen verlenen.
☒ om u te informeren over andere diensten en producten van Leverancier.
☒ om uw betalingen voor de levering van de Diensten te verwerken.
☐ om uw profiel samen te stellen waarmee Leverancier doelgericht kan adverteren.
☒ om de Diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.
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Leverancier is voornemens uw Persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat
waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld, namelijk voor:
n.v.t.
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Leverancier verwerkt uw Persoonsgegevens op een of meer van de volgende, aangevinkte,
rechtsgrond(en):
☐ u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer
specifieke doeleinden.
☒ de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of
om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
☐ de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Leverancier
rust.
☐ de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te
beschermen.
☐ de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Leverancier is opgedragen.
☒ de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
Leverancier of van een derde en uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot
bescherming van Persoonsgegevens nopen, wegen niet zwaarder dan die belangen, ook niet gelet op
het feit dat u minderjarig bent.
Gerechtvaardigde belangen van Leverancier of van een derde (indien van toepassing)
☒ de verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de volgende
gerechtvaardigde belangen van Leverancier:
Leverancier heeft er een gerechtvaardigd belang bij om haar klanten en relaties op de hoogte te houden
van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de onderneming en de diensten.
Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden (indien van toepassing)
Leverancier verstrekt uw Persoonsgegevens aan de volgende ontvanger(s) of categorieën van
ontvanger(s):
Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Ontvangers in derde landen (indien van toepassing)
Leverancier is voornemens uw Persoonsgegevens door te geven aan (ontvangers in) het volgende
derde land/derde landen: nvt
Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Ontvangers van internationale organisaties (indien
van toepassing)
Leverancier is voornemens uw Persoonsgegevens door te geven aan de volgende internationale
organisatie(s): nvt
Termijn van opslag van Persoonsgegevens
Leverancier zal uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken voor de daarvoor wettelijk vereiste en/of
toegestane termijnen.
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Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken, zal Leverancier
uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken gedurende een periode van:
25 jaar, dit is hoelang voor clienten wordt gewerkt en noodzakelijk voor herhaalopdrachten
Uw rechten
U heeft het recht Leverancier te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw
Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de
Verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kan uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen aan:
RECLAMEBUREAU ONYVA, Oude Fabriekstraat 18, 3812 NR AMERSFOORT
Leverancier zal, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen
de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van
de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe
aan uw verzoek zal worden voldaan.
Intrekking Toestemming (indien van toepassing)
U heeft het recht de toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te
trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw
Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming,
u geen gebruik meer kan maken van de Diensten.
Klachtrecht
U heeft het recht over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Leverancier een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verplichting tot verstrekking 2
☒ uw verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te
sluiten.
Het gevolg van het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens is:
☒ dat u geen gebruik van de diensten kunst maken.
Geautomatiseerde besluitvorming n.v.t.
☐ Leverancier maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.
☐ Leverancier verstrekt hierbij de volgende informatie over de onderliggende logica van de
geautomatiseerde besluitvorming:
☐ Klik of tik om tekst in te voeren.
☐ Leverancier verstrekt hierbij de volgende informatie over het belang en de verwachte gevolgen van
de geautomatiseerde besluitvorming voor u:
☐ Klik of tik om tekst in te voeren.
Cookies

2

Artikel 13(2)(e) AVG.
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☒ Leverancier maakt geen gebruik van tracking cookies.
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op: 23-5-2018
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.
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