Privacyverklaring Marvis concept+vorm
Groningen, 24 mei 2018
In deze privacyverklaring legt Marvis concept+vorm, gevestigd te Groningen aan de
Klaas Schipperlaan 41, 9731 KC uit welke persoonsgegevens ik verzamel en verwerk
voor welke doeleinden.
Algemeen
Marvis concept+vorm respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website
www.marvis.nu, (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke
gegevens die aan mij worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld
of gedeeld met organisaties of individuen die niet met mijn diensten te maken hebben.
Marvis concept+vorm houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.
Persoonsgegevens
In het kader van mijn dienstverlening, of wanneer u anderszins contact heeft met
mij, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website, leg ik de door
u opgegeven gegevens vast. Marvis concept+vorm bewaart en verwerkt uitsluitend
de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. De gegevens die ik bewaar zijn:
naam, adres, telefoonnummer, e-mail en bankrekening. Dit zijn de minimale gegevens
die nodig zijn om een opdracht uit te voeren, contact te onderhouden en betalingen te
doen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bovenstaand doel of voor het doel
waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw
uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst met Marvis concept+vorm of indien dit wettelijk verplicht is. Om u ook van dienst te kunnen zijn bij herhaalopdrachten, worden uw
gegevens bewaard zolang marvis concept+vorm dat nodig acht. Indien u graag wilt dat
uw gegevens verwijderd worden, kunt u contect met mij opnemen.
Website en cookies
U kunt te allen tijde de website www.marvis.nu bekijken zonder enige persoonlijke
gegevens met mij te delen. Mijn website maakt geen gebruik van cookies.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door m
 iddel
van links/buttons met mijn website zijn verbonden. Marvis concept+vorm kan niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoons
gegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij
opnemen door het sturen van een e-mail naar: mariet@marvis.nu.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Marvis concept+vorm behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

