
Privacy Verk laring

Studio Li  respecteert  de pr ivacy van haar Klanten en 

de Bezoekers van de Websi te.  Studio Li  betracht bi j  de 

verwerking van jouw Persoonsgegevens zorgvuldigheid 

en nauwkeurigheid en verwerkt  de Persoonsgegevens in

overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gevensbescherming (AVG).

Onderhavig document is het Pr ivacybeleid van Studio Li . 

Di t  beleid heeft  betrekking op de verwerking van jouw 

Persoonsgegevens via de Websi te en bi j  de

ui tvoer ing van Diensten. Di t  document is van toepassing 

op al le act iv i te i ten van Studio Li ,  tenzi j  u i tdrukkel i jk  en 

schr i f te l i jk  anders is overeengekomen of  aangegeven. 

Hieronder kun je onder andere lezen welke Persoons-

gegevens Studio Li  verwerkt ,  met welke grondslag en 

met welk doel .  Je leest  verder hoe Studio Li  met jouw 

Persoonsgegevens omgaat.

Begrippen
1. Betrokkene

Een geïdent i f iceerde of  ident i f iceerbare natuur l i jke 

persoon die Bezoeker van de Websi te of  Klant van 

Studio Li  is .

2.  Bezoeker

Een, al  dan niet  geregistreerde, gebruiker van de 

Websi te.

3.  Diensten

Uitvoer ing Overeenkomst van opdracht.

4.  Klant

De natuur l i jke persoon of  rechtspersoon welke een 

Overeenkomst van opdracht met Studio Li  is  aangegaan.

5.  Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht zoals tussen Studio Li  en 

Klant tot  stand is gekomen.

6.  Persoonsgegevens

Al le informat ie over een geïdent i f iceerde of  ident i f iceer-

bare natuur l i jke persoon.

7.  Websi te

Website van Studio Li ,  <www.studio- l i .n l>.

Verwerkingsverantwoordel i jke
Verwerkingsverantwoordel i jke en verwerker van Per-

soonsgegevens in het kader van de Websi te en bi j  het 

u i tvoeren van Diensten is,  tenzi j  nadrukkel i jk  anders

beschreven, Studio Li ,  gevest igd en kantoorhoudend te 

Alphen aan den Ri jn en ingeschreven in het Handelsreg-

ister onder nummer 57044554.

Betrok kenen
Onder Betrokkenen worden verstaan: de natuur l i jke 

persoon of  rechtspersoon die een Overeenkomst van 

opdracht met Studio Li  is  aangegaan (Klant)  of  de

Bezoeker van de Websi te.

Persoonsgegevens
Studio Li  verwerkt  ter  u i toefening van haar Diensten 

onder andere jouw bedri j fsnaam, voor-  en achternamen, 

mai ladressen, huisadressen, kvk nummers en

telefoonnummers.  Studio Li  verwerkt  v ia je bezoek aan 

de Websi te informat ie zoals onder meer je IP-adres, 

naam, adres,  e-mai ladres en telefoonnummer.

Verkri jging Persoonsgegevens
Studio Li  verkr i jgt  direct jouw Persoonsgegevens via 

jouw bezoek aan de Websi te,  het  invul len van het onl ine 

contactformul ier  en het ondertekenen en

ui tvoeren van de Overeenkomst van opdracht.  Ook 

wanneer je Studio Li  benadert  v ia social  media kanalen 

als Facebook Messenger,  Instagram of Whatsapp

worden jouw Persoonsgegevens verkregen.

Opslag Persoonsgegevens
Studio Li  gebruikt  de volgende systemen om jouw 

Persoonsgegevens in op te s laan: Gmai l ,  Moneybird en 

Calendly.

Grondslag gegevensverwerking
Het verwerken van jouw persoonsgegevens door Studio 

Li  is  noodzakel i jk  ter  u i tvoer ing van de Overeenkomst 

van opdracht.  Middels e-mai l  wordt deze toestemming 

verkregen. Indien derde part i jen in opdracht van Studio 

Li  jouw gegevens verwerken ( ‘subverwerkers’) ,  zal 

schr i f te l i jk  en voorafgaand aan het ondertekenen van de

Overeenkomst van opdracht jouw ui tdrukkel i jke 



toestemming hiervoor worden gevraagd. Je kunt jouw 

toestemming te al len t i jde schr i f te l i jk  intrekken middels 

het versturen van een e-mai l  naar info@studio- l i .n l

Doeleinden gegevensverwerking
Studio Li  verwerkt  bi j  de ui tvoer ing van haar Diensten en 

via jouw bezoek aan de Websi te informat ie zoals onder 

meer jouw bedri j fsnaam, voor-  en achternaam, adres,

e-mai ladres en telefoonnummer.  Het doel  h iervan is om 

de Overeenkomst van opdracht ui t  te voeren en tevens 

ui t  prakt ische overwegingen als het bi jhouden van

administrat ie en facturer ing. Eveneens wordt middels 

verwerking een opt imaal gebruik van de Websi te 

gereal iseerd en l iggen er commerciële overwegingen 

aan ten grondslag zoals market ing doeleinden en het 

verkr i jgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantal len en 

over ige stat ist ieken.

Duur opslag
Jouw Persoonsgegevens worden door Studio Li  minimaal 

twee jaar en ui ter l i jk  v i j f  jaar bewaard.

-  Gegevens als bedri j fsnaam, voor-  en achternaam, 

adres en e-mai ladres worden gebruikt  voor adminis-

t rat ieve en f inanciële ( facturat ie)  doeleinden. Deze 

gegevens worden zeven jaar bewaard daar Studio Li 

zoals wettel i jk  verpl icht  voor de Belast ingdienst.  Di t 

geldt  eveneens voor e-mai ladressen en de inhoud van 

e-mai ls.

-  Voor het ui tvoeren van de Overeenkomst gebruikt 

Studio Li  onder meer gegevens omtrent jouw bedri j fs-

voer ing. Zodra de werkzaamheden ui t  de Overeenkomst 

vol tooid z i jn,  verwi jdert  Studio Li  deze gegevens. De 

gecreëerde content wordt v i j f  jaar bewaard.

-  Ui t  commercieel  belang gebruikt  Studio Li  gegevens 

als jouw bedri j fsnaam, voor-  en achternaam en 

emai ladres voor direct market ing en social  media 

ui t ingen. Deze gegevens worden verwi jderd zodra j i j 

aangeeft  dat deze verwi jderd dienen te

worden.

-  Gegevens zoals IP-adressen worden door Google 

Analyt ics gebruikt  om stat ist ieken bi j  te houden. 

Hierover lees je meer in de Cookieverklar ing.

Verwerking Persoonsgegevens door derde part i jen

Jouw Persoonsgegevens worden niet  aan derde 

part i jen verstrekt  tenzi j  dwingende bepal ingen in 

wet-  en regelgeving di t  noodzakel i jk  maken. Indien 

verstrekking aan derden noodzakel i jk  is  in het kader 

van de ui tvoer ing van de opdracht,  dan wordt hiervoor 

vooraf  schr i f te l i jk  jouw toestemming gevraagd bi j  het 

ondertekenen van de Overeenkomst van opdracht.  Het 

is derde part i jen niet  toegestaan middels de Websi te 

Persoonsgegevens over jou te verzamelen, in welke 

vorm dan ook. Studio Li  at tendeert  er  echter op dat

zi j  n iet  verantwoordel i jk  is  voor het pr ivacybeleid van 

de websi tes van derde part i jen welke v ia de Websi te 

bereikbaar z i jn.  Het is daarom raadzaam om het 

pr ivacy- en cookiebeleid dan wel disclaimer van de 

betref fende websi tes te raadplegen bi j  jouw bezoek.

Cookies
Studio Li  gebruikt  a l leen technische en funct ionele 

cookies.  En analyt ische cookies die geen inbreuk maken 

op je pr ivacy. Een cookie is een klein tekstbestand 

dat bi j  het  eerste bezoek aan onze websi te wordt 

opgeslagen op je computer,  tablet  of  smartphone. 

De cookies die wi j  gebruiken zi jn noodzakel i jk 

voor de technische werking van de websi te en je 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websi te 

naar behoren werken en onthouden bi jvoorbeeld je 

voorkeursinstel l ingen. Op deze websi te worden ook 

cookies geplaatst  door derden. Je kunt je afmelden voor 

cookies door je internetbrowser zo in te stel len dat deze 

geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook al le 

informat ie die eerder is opgeslagen via de instel l ingen 

van je browser verwi jderen. Klachten en recht op 

inzage, rect i f icat ie of  verwi jder ing van je 

Persoonsgegevens
Je hebt te al len t i jde het recht om een klacht in te 

dienen over de wi jze waarop Studio Li  jouw Persoonsge-

gevens verwerkt  dan wel op inzage, rect i f icat ie of

verwi jder ing van jouw Persoonsgegevens. Di t  kan 

schr i f te l i jk  of  door te mai len naar het e-mai ladres info@

studio- l i .n l .

Bevei l iging 
Studio Li  neemt passende technische en organisato-

r ische maatregelen om verkregen Persoonsgegevens 

te bevei l igen. Studio Li  maakt gebruik van apparatuur 

en programmatuur om haar systemen en de Websi te 

door lopend te bevei l igen met ant i  v i rus sof tware die 

voldoet aan de actuele stand van de techniek.  De 

onl ine programma’s welke Studio Li  gebruikt ,  z i jn al len 

voorzien van wachtwoorden. Via de host ing provider van 
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de Websi te worden cont inue back-ups gemaakt. 

K lacht Autoriteit  Persoonsgegevens 
Met een klacht over het gebruik van jouw Persoons-

gegevens kun je terecht bi j  de Autor i te i t  Persoonsge-

gevens middels het geven van een t ip v ia het daartoe 

beschikbare formul ier  op de websi te van de AP.

Deze pr ivacyverklar ing is opgesteld d.d.  januar i  2020.


