
Privacy reglement Kaandorp Communicatie 

Kaandorp Communicatie, gevestigd aan Middeloo 13, 1713 CN Obdam, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contact: Sandra Kaandorp, tel: 06-22594175, info@kaandorpcommunicatie.nl. 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking: 

Wij gebruiken gegevens van onze klanten voor administratieve doeleinden zoals het uitbrengen van 
offertes, overeenkomsten en facturatie. Daarnaast worden de gegevens van onze klanten gedeeld 
met een bedrijf (Studio VIV) dat websites bouwt en hosting hiervan verzorgt. De data ondergebracht 
bij deze partijen worden niet door derden gebruikt en zijn beschermd. Met al deze partijen hebben wij 
verwerkersovereenkomsten welke ten alle tijde opvraagbaar en inzichtelijk zijn. 

 Persoonsgegevens: 

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten (offerte, factuur, 
drukwerkuitingen, ontwerpen website) van Kaandorp Communicatie. Dit betreft: 

- Bedrijfsnaam 
- contactpersoon 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- website 

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens: 

Het niet (volledig of juist) verstrekken van uw persoonsgegevens kan ervoor zorgen dat Kaandorp 
Communicatie de opdracht niet goed kan uitvoeren. 

 Bewaartermijn: 

Uw gegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben ten behoeve van administratieve 
handelingen en/of wij u op de hoogte moeten houden van diensten die wij aan u leveren. Zolang er 
een werkrelatie is. 

Delen van persoonsgegevens met derden  

Kaandorp Communicatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
uw gegevens. Kaandorp Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 Recht op inzage, rectificatie, wissen of bewerken van persoongegevens: 

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 Kaandorp Communicatie 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 in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kaandorpcommunicatie.nl  



Klachtenafwikkeling: 

Vermoed u misbruik van uw gegevens door ons dan kunt u dit aangeven via 
info@kaandorpcommunicatie waar wij binnen 1 werkdag op zullen reageren om het A: uit te zoeken B: 
Indien klacht terecht is per direct op te lossen of een oplossing aan te dragen. 

Daarnaast ben u bij het vermoeden van misbruik gerechtigd om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Beveiligingsmaatregelen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus. Wij houden al onze systemen, software en 
beveiligingsmaatregelen up-to-date en zorgen er mede daardoor dat uw gegevens de allerhoogste 
mate van veiligheid geniet. Zo heeft de website een SSL certificaat en een SLA, onderhoudspakket 
via Studio VIV. 

Cookies 

Hollend stilstaan gebruikt technische en functionele cookies (wordpress cookies) om de website te 
verbeteren en analytische cookies (google analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Een 
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw 
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 
verwerking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.  

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

  

 


