
Privacyverklaring
Studio Maanmaker, gevestigd op de van Swindenstraat 80, 5612 PW Eindhoven, is verantwoorde-
lijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lees 
deze voorwaarden zorgvuldig.

Contactgegevens:
Laura Cornet is de verantwoordelijke persoon gegevensbescherming.   
Je kunt haar bereiken via +316 36 25 34 66 of studio@maanmaker.nl

Studio Maanmaker verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van haar diensten en / 
of omdat jij deze zelf aan Studio Maanmaker verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
gegevens die verwerkt worden:

Via het contactformulier:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Grondslag:
Wanneer je het algemene contactformulier invult worden je ingevulde gegevens gebruikt om 
een directe email te sturen naar studio@maanmaker.nl. Deze informatie wordt vervolgens alleen 
gebruikt om contact met je op te nemen over je vraag of bericht. Je gegevens worden hierbij 
verder op geen enkele andere wijze opgeslagen en/of bewaard dan in de betreffende mailbox en 
daarmee het standaard (persoonlijke) adressenbestand. Gegevens worden niet gedeeld, doorge-
stuurd en/of doorverkocht aan derden.

Wanneer er verder contact is, zoals bij een offerte en de eventueel  
daaruitvolgende opdracht:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
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• E-mailadres
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer (t.b.v. facturering)
• KvK-nummer (t.b.v. facturering)

Grondslag:
Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
• Het opnemen van contact over, of voorafgaand aan een order
• Het kunnen bellen of mailen wanneer dit nodig is om diensten te 
  kunnen leveren en/of uitvoeren
• Het verzenden van informatie en/of reclame ten behoeve van producten gerelateerd  
  aan de dienstverlening van Studio Maanmaker
• Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren
• Voor facturatie, of het afhandelen van een betaling
• Wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor bijv. de belastingaangifte.

Via het opgeven voor de nieuwsbrief:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Grondslag:
Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief van Studio Maanmaker, verstrek je gegevens op basis 
waarvan Studio Maanmaker mailingen kan versturen met updates van recent werk of recente 
ontwikkelingen. Je kunt je hiervoor te allen tijde uitschrijven via de link onderaan elke nieuws-
brief, of door een mailtje te sturen naar studio@maanmaker.nl. Zie voor de verdere verwerking 
van deze gegevens ook ‘Delen van persoonsgegevens met derden’ en ‘Derde partijen’.

Via de firewall van de website:
• IP-adres
• Locatiegegevens

Grondslag:
Deze gegevens worden geanonimiseerd verzameld en opgeslagen ter beveiliging van de website. 
De gegevens worden gebruikt door de firewall ter inzage en blokkering van pogingen tot aanval 
van de website. Tevens wordt gemonitord waar eventuele inlogpogingen vandaan komen ten-
einde deze te kunnen blokkeren of aangeven. Als reguliere bezoeker van de website kun je niet 
inloggen en worden deze gegevens niet opgeslagen.
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Bewaren van gegevens
Studio Maanmaker bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de dienstverle-
ning zoals hierboven beschreven te kunnen uitvoeren. Daarnaast bewaren wij de persoonsgege-
vens voor de administratie, volgens de hiervoor wettelijk vastgelegde termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Maanmaker verstrekt jouw gegevens niet aan derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplich-
ting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een verwerkersover-
eenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw 
gegevens. Studio Maanmaker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derde partijen
Studio Maanmaker maakt voor haar nieuwsbrief gebruik van Mailchimp. Deze gegevens betref-
fen een voor- en eventueel een achternaam, gekoppeld aan een e-mailadres. Studio Maanmaker 
heeft een verwerkersovereenkomst >
met Mailchimp. Je kunt je hiervoor te allen tijde afmelden. Deze gegevens zullen vervolgens 
handmatig verwijderd worden uit Mailchimp.

Cookies
De algemene website van Studio Maanmaker gebruikt cookies met een puur technische functio-
naliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt cookies uitzetten, door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je daar ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwij-
deren. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast 
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen 
om de persoonsgegevens die bij Studio Maanmaker in bezit zijn, op te sturen. Je kunt een verzoek 
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, verzoek tot 
intrekking van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens 
sturen naar studio@maanmaker.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan wordt eventueel contact op-
genomen. Dit ter bescherming van jouw privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee 
weken, een reactie op jouw verzoek. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Geheimhouding
Studio Maanmaker verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding van 
alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan ver-
moeden. (zie hiervoor ook “Delen van gegevens met derden”).

Beveiliging van persoonsgegevens
Studio Maanmaker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maat-
regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloof-
de wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via studio@maanmaker.nl.


