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INLEIDING
01.

In deze privacyverklaring lees je alles over

MaGie Ontwerp is een ontwerpbureau dat

de manier waarop jouw persoonsgegevens

zich op een creatieve manier richt op de

worden verzameld en hoe daarmee wordt

visuele uitingen van bedrijven en instellingen.

omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door

gegevens opgeslagen liggen en voor welke

MaGie Ontwerp worden verzameld. Het is

doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

daarom goed dat jij weet wat er met jouw

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten

gegevens gedaan wordt en hoe je jouw

met betrekking tot jouw gegevens en hoe

wensen rondom jouw gegevens kan aan-

je gebruik kunt maken van die rechten. De

geven. Daarover gaat deze verklaring. Als

privacyverklaring zal soms gewijzigd worden

jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik

door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is

van jouw gegevens door MaGie Ontwerp,

daarom raadzaam de verklaring periodiek te

neem dan gerust contact op!

raadplegen.
Mark Gielen
MaGie Ontwerp
privacy@magieontwerp.nl
T 06 51 22 31 49
Quirijn van Amelsfoortstraat 24
5246 GZ Rosmalen
BTW NL 147953170B01
KvK 6408080
MaGie Ontwerp is een eenmanszaak,
welke wordt gedreven door Mark Gielen.
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PERSOONSGEGEVENS
02. 1

MaGie Ontwerp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
•	
Overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
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PERSOONSGEGEVENS
02. 2

•	
Om goederen en diensten bij je af te

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of

leveren

voogd. We kunnen echter niet controleren
of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden

•	
MaGie Ontwerp verwerkt ook persoons-

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

online activiteiten van hun kinderen, om

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben

zo te voorkomen dat er gegevens over

voor onze belastingaangifte

kinderen verzameld worden zonder ouder-

Geautomatiseerde
besluitvorming

lijke toestemming. Als je er van overtuigd
bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact

MaGie Ontwerp neemt niet op basis van

met ons op via privacy@magieontwerp.nl,

geautomatiseerde verwerkingen besluiten

dan verwijderen wij deze informatie.

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om

Met welk doel
en op basis van welke
grondslag verwerken wij
persoonsgegevens

besluiten

die

worden

genomen

door

computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MaGie Ontwerp) tussen zit.

gegevens voor de volgende doelen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

• Het afhandelen van jouw betalingen

Jouw gegevens worden voor langere tijd

•	
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit

bewaard door MaGie Ontwerp, maar nooit

nodig is om onze dienstverlening uit te

langer dan nodig is voor het uitvoeren van

kunnen voeren

activiteiten, tenzij we op grond van een wet-

MaGie Ontwerp verwerkt jouw persoons-

•	
Je te informeren over wijzigingen van onze

telijke regeling jouw gegevens langer moeten

diensten en producten

bewaren.
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PERSOONSGEGEVENS
02. 3

Op het moment dat je contact opneemt met
MaGie Ontwerp via mail, dan worden die
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld
je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden
tot maximaal twee jaar terug bewaard.
De e-mail van MaGie Ontwerp wordt gehost
bij Hostnet. Als jij contact opneemt via mail,
worden die betreffende mails opgeslagen op
de servers van Hostnet.
De website en back-ups van de website
worden gehost bij Hostnet. Gegevens die jij
achterlaat op de website van MaGie Ontwerp
zijn op de servers van Hostnet opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare
technieken
MaGie Ontwerp gebruikt geen cookies of
vergelijkbare technieken.
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BEVEILIGING
03.

Hoe wij persoonsgegevens
beveiligen
MaGie Ontwerp neemt de bescherming van
jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met
Mark Gielen via privacy@magieontwerp.nl
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JOUW RECHTEN
04. 1

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw
gegevens op te vragen die bij MaGie Ontwerp
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe
je door een e-mail te sturen of telefonisch
contact op te nemen met MaGie Ontwerp.
Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens
veranderd? Je hebt het recht om dit te laten
rectifieren door MaGie Ontwerp.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij
MaGie Ontwerp opgeslagen liggen in het
geval je overstapt naar een andere partij
of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient MaGie Ontwerp al jouw
gegevens over te dragen aan de andere
partij.
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JOUW RECHTEN
04. 2

Recht op wissen van
gegevens

onder toezending van een kopie id-bewijs
waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN
onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij

binnen een week te reageren.

MaGie Ontwerp vastgelegd zijn? Dan heb
je het recht op het laten wissen van jouw
gegevens.

Recht op het indienen
van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen
bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt
dat MaGie Ontwerp niet op de juiste manier
met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze
website https://autoriteitpersoonsgegevens.
nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op stop
gegevensgebruik
Wil jij niet dat MaGie Ontwerp jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het
stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze
rechten kan via privacy@magieontwerp.nl
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PLICHTEN
05.

MaGie Ontwerp verkoopt jouw gegevens niet

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact

aan derden en zal deze uitsluitend verstrek-

op via onderstaande contactgegevens.

ken indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen

privacy@magieontwerp.nl

aan een wettelijke verplichting. Met bedrij-

T 06 51 22 31 49

ven die jouw gegevens verwerken in onze

Quirijn van Amelsfoortstraat 24

opdracht, sluiten wij een bewerkersovereen-

5246 GZ Rosmalen

komst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw

BTW NL 147953170B01

gegevens. MaGie Ontwerp blijft verantwoor-

KvK 6408080

delijk voor deze verwerkingen.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met MaGie Ontwerp met anderen
dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming
voor worden gevraagd.
MaGie Ontwerp behoudt zich het recht de
gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
is vereist dan wel wanneer MaGie Ontwerp
dit gerechtvaardigd acht om te voldoen
aan een juridisch verzoek/proces of om de
rechten, eigendom of veiligheid van MaGie
Ontwerp te beschermen. Daarbij trachten
wij altijd jouw recht op privacy zoveel
mogelijk te respecteren.
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