Studio Irene van Ophoven - Privacy Verklaring
versie: 18 december 2020

Onze contactgegevens:
www.irenevanophoven.nl
studio@irenevanophoven.nl
Goudsesingel 301, 3032 EN Rotterdam, 06 19580681
Studio Irene van Ophoven, vind het erg belangrijk om op een verantwoorde manier om
te gaan met de gegevens die je achterlaat op onze website. Daarom doen we er alles aan
om je privé gegevens ook echt privé te houden, overeenkomstig de nieuwe privacy
wetgeving (AVG) - die sinds 25 mei 2018 van kracht is.
Nieuwsbrief
Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief, bewaren we je naam en je e-mailadres, en
eventueel je postadres gegevens wanneer je die aan ons verstrekt. We slaan je
persoonlijke gegevens op in een beveiligde database van MailChimp en wordt
overeenkomstig hun privacy beleid en voorwaarden verwerkt (zie:
https://mailchimp.com/legal/privacy/). Dit betekent dat je gegevens niet worden gedeeld
met derden. Uiteraard kun je elk moment je gegevens wijzigen of je afmelden voor deze
mailinglijst. Je gegevens worden dan automatisch uit het systeem verwijderd.
We bieden in elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je gegevens te wijzigen of om uit te
schrijven. Ook schrijven wij je uit als je ons dat per e-mail of andere wijze schriftelijk zou
verzoeken.
Contactenlijst
We bewaren je gegevens in een contactenlijst, wanneer er sprake is van langdurig of
frequent zakelijk contact. Op verzoek zullen we je contactgegevens uit die lijst
verwijderen. Je contactgegevens en e-mails en worden tenminste een jaar of zolang als
het voor het contact relevant is bewaard.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Irene van Ophoven gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in ter stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Overig
Onze site biedt geen webshop of reactiemogelijkheden op individuele posts, mocht dit in
de toekomst gebeuren zal het privacybeleid daarop worden aangepast.
Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Studio Irene van Ophoven over je
heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig
zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact
opnemen met Studio Irene van Ophoven via studio@irenevanophoven.nl

