PRIVACY STATEMENT SMASH STUDIOS

Wij zijn SMASH Studios. In deze privacy verklaring lees je waarom en op welke wijze wij jouw
persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op eenieder van wie wij
persoonsgegevens verwerken. Onder persoonsgegeven wordt verstaan alle informatie die herleidbaar is
tot een natuurlijk persoon. In dit privacy statement vind je tevens jouw rechten met betrekking tot de door
ons verwerkte persoonsgegevens.
Indien je na het lezen van dit privacy statement vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met
persoonsgegevens, of als je gebruik wilt maken van jouw in dit privacy statement genoemde rechten op
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), dan kun je met ons contact
opnemen. Je kunt ons bereiken op:
SMASH Studios vof
T.a.v. de directie
Edisonstraat 80
7006 RE DOETINCHEM
Tel.nr: 085 060 18 88
E-mailadres: info@smashstudios.nl
Mocht je een klacht willen indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je met ons
contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling
van jouw klacht of als je liever jouw klacht niet bij ons indient, dan kun je contact opnemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Ook voor aanvullende
informatie over bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op deze website van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
De huidige op de website beschikbare versie van het privacy statement is de enige en tevens meest
actuele versie.
Soort persoonsgegevens
SMASH Studios verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens:
- NAW-gegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- IBAN.
Doeleinde en grondslag verwerking persoonsgegevens
SMASH Studios verwerkt jouw persoonsgegevens onder meer:
- voor de uitvoering van onze dienstverlening;

-

voor marketingdoeleinden;
om langs elektronische weg afspraken vast te leggen en om met jou in contact te komen;
om jou (als klant) op te hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen;
om betalingen te kunnen verwerken, voor facturatie en voor het bijhouden van onze administratie.

De verwerking van jouw persoonsgegeven baseren wij op de volgende drie grondslagen, te weten:
- het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst;
- uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming;
- gerechtvaardigd belang. Wanneer wij de verwerking baseren op deze grondslag, zullen wij per
individueel geval – met inachtneming van de daarvoor geldende eisen – een zorgvuldige
belangenafweging maken.
Verwerking persoonsgegevens onder de 16 jaar
Ben jij jonger dan 16 jaar? Dan heb je de schriftelijke toestemming van je ouders of voogd nodig om
gebruik te kunnen maken van onze diensten.
Verwerking bijzondere gegevens
In voorkomende gevallen verwerken wij bijzondere persoonsgegevens. Wanneer wij bijzondere
persoonsgegevens verwerken, geschiedt dat enkel indien jij daarvoor uitdrukkelijk je toestemming hebt
gegeven dan wel indien de AVG daarvoor een (wettelijke) grondslag biedt.
Cookies
SMASH Studios maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat (bij een eerste bezoek
aan de website) wordt opgeslagen in de harde schijf van uw digitale informatiedrager, zoals uw computer,
tablet dan wel smartphone. SMASH Studios maakt onder meer gebruik van technische en functionele
cookies. Hierdoor blijft onze website goed functioneren. Voorts maakt SMASH Studios gebruik van
marketingcookies. Met deze cookies kan jouw surfgedrag gemonitord worden door advertentienetwerken.
Je kunt deze cookies handmatig verwijderen. Meer informatie hierover vind je in de handleiding van je
browser.
Bewaartermijn gegevens
Jouw persoonsgegevens worden door SMASH Studios niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is.
Delen persoonsgegevens
Alle partijen aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken hebben wij schriftelijke afspraken mee
gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. In deze
verwerkersovereenkomst spreken wij onder meer af dat een derde net zo zorgvuldig omgaat met jouw
persoonsgegevens als wij dat doen. Deze afspraak is in de verwerkersovereenkomst nader uitgewerkt
met diverse verplichtingen die op deze derde rust. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan een op de
derde rustende geheimhoudingsverplichting en de verplichting voor de derde om de nodige
organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te treffen.

Rechten van de betrokkenen
Je hebt altijd het recht op inzage, recht op dataportabiliteit, recht op rectificatie, recht om de gegeven
toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken en recht op
vergetelheid. Van dit laatste mag worden afgeweken in geval van vrije meningsuiting, wettelijke plicht of
wettelijke taak, algemeen belang, volksgezondheid, archivering, wetenschap, statistieken en instellen van
rechtsvorderingen. Je hebt het recht om jouw toestemming weer in te trekken. SMASH Studios mag dan
geen gegevens meer van u verwerken.
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen wordt verwezen naar de
artikelen 15 tot en met 20 van de AVG.
Veiligheidsmaatregelen
SMASH Studios gaat secuur om met jouw persoonsgegevens en treft de nodige technische en
organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. SMASH Studios maakt gebruik
van zorgvuldige veiligheidsprocedures teneinde jouw persoonsgegevens goed te beschermen.

