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In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt
omgegaan die worden verzameld door Studiowerk.
Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens
gebruikt worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en
hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden
door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te
raadplegen.
Studiowerk
Studiowerk is een bouwkundig ontwerp- en adviesbureau. Studiowerk vervaardigt bouwkundige
tekeningen, mede ten behoeve van aanvraag van omgevingsvergunningen. Daarnaast geeft
Studiowerk bouwkundig advies, maakt bouwkundige rapportages alsmede kostenramingen van
uw verbouwing of nieuwbouw.
Studiowerk is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Jan Huurdeman.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt of met ons deelt via
telefoon, Facebook of e-mail. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw naam,
adres, e-mailadres, foto’s en tekeningen van uw pand / woning / te bouwen woning en uw
telefoonnummer.
Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons) gegevens gaat u akkoord met
het gebruik van deze gegevens voor de bedrijfsdoeleinden van Studiowerk. Door akkoord te
gaan met de privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in de
privacyverklaring hebben opgenomen.
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor ons bedrijfsproces.
Beveiliging
De e-mail van Studiowerk wordt gehost bij Pcextreme.nl. Als u contact opneemt via de
formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van
Pcextreme.nl.
De persoonsgegevens die door Studiowerk wordt beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord.
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.
Studiowerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via +31(0)621841410 of
+31(0)570-725001 of via e-mail info@studiowerk.nl

Bewaartermijn
Studiowerk bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren. Indien
er sprake is van een dienstverlening houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7
jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Plichten
Studiowerk verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Studiowerk
via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten, bijvoorbeeld e-mail.
Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Studiowerk de betreffende dienst
niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Studiowerk met anderen dan de
hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan
zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Studiowerk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist
dan wel wanneer Studiowerk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Studiowerk te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studiowerk
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken digitaal naar u of een andere (door u genoemde) organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen via
info@Studiowerk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij altijd telefonisch contact
met u opnemen om het verzoek te verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Contact en klachten
Studiowerk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier waarop wij
omgaan met uw persoonsgegevens horen we dit uiteraard graag zodat we een passende
oplossing kunnen vinden. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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