Privacyverklaring Creators Dock BV Website.
Onze gegevens:
Creators Dock B.V. (hierna CD te noemen)
Adres:
Meeuwenlaan 98-100 | unit XG |1021 JL Amsterdam
Website:
www.creatorsdock.com
E-mail:
info@creatorsdock.nl
Telefoonnummer:
020-8112010
KvK- nummer:
27338520

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en wij houden ons
vanzelfsprekend aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weet welke gegevens wij opslaan en wat wij met deze
gegevens doen.
Indien u niet akkoord bent met onze Privacyverklaring maakt u dan geen gebruik van onze
diensten.
1. Persoonsgegevens die worden verwerkt.
1.1. CD kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van CD en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan CD verstrekt. CD kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
- Naam
- E-mailadres (zakelijk)
- Bedrijfsgegevens

1.2.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?
CD verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post)
te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CD uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans
bestaande uit onze creatieve dienstverlening.
1.3.

Geautomatiseerde besluitvorming
CD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens tussen zit.

1.4.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben zeker niet de intentie om via onze websitegegevens te verkrijgen van
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren
of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die
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toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van of over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creatorsdock.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
1.5.

Keuzes voor opname van uw persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij u de mogelijkheid tot het veranderen,
gegevensoverdraging of verwijderen (zgn.recht van vergetelheid) van alle
persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kunt
u per e-mail aan info@creatorsdock.nl doorgeven waarna wij uw verzoek binnen
4 weken zullen behandelen.

Indien sprake is van verwijdering en om er zeker van te zijn dat het
bovengenoemde e-mail verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy.
1.6.

Bewaarduur van uw gegevens
CD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden
niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand
komt. Mocht er een samenwerking uit dit contact vloeien bewaren wij uw
gegevens zolang dit nodig dient te zijn voor onze samenwerking.

1.7.

Delen met anderen
CD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. (bijvoorbeeld bij het niet voldoen van betalingen)
CD verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Wij maken gebruik van diensten van diverse partijen die in sommige gevallen
(deels) toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan onze
hosting maatschappij. Met deze bedrijven sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om ons ervan te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG
privacy normen en waarden hanteren als bij CD.
Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met onze
medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de
vertrouwelijkheid van u gegevens te respecteren.
2. Welke cookies plaatst onze website en waarom?
2.1.
Cookies en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door de website van
CD op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat
identificatiegegevens, waarmee websites u kunnen herkennen, ongeacht welk
apparaat u gebruikt.

In ons geval willen wij graag weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken,
zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren.
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3. Welke cookies plaatst onze website en waarom?
3.1.
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn op geen enkele wijze aan een persoon of profiel gebonden.
CD heeft hiervoor formeel gezien dan ook geen toestemming van u nodig. Deze
cookies onthouden bijvoorbeeld welke informatie u invult op ons contact
formulier en onthouden uw gebruiksvoorkeuren van de webpagina’s, wat zou
moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website
3.2.
Analytische Cookies van Google Analytics
Aangezien ook deze cookies niet verwijzen naar een persoon of profiel
verbonden zijn hebben wij ook voor deze cookies formeel gezien uw
toestemming niet nodig.
Deze cookies gebruikt CD onder meer om:
– de bezoekers statistieken van onze website bij te houden
– om te kunnen zien hoe je ons hebt gevonden
– inzage te ontvangen over het aantal bezoekers op de webpagina’s en de duur
van het bezoek.
– gegevens over je browser en apparaat te verkrijgen waarmee u onze website
bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.

3.3.

Google heeft van CD geen toestemming gekregen om verkregen analytische
informatie vanaf de website van CD te gebruiken of in te zetten voor andere bij
Google aangesloten diensten. De instellingen die CD aan Google Analytics heeft
meegegeven zijn:
- Uw IP-adres mag alleen geanonimiseerd verwerkt worden.
- CD heeft de optie van Analytics ‘Gegevens delen’ uitgezet.
- CD heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u
kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te
geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat
sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kunt u meer informatie
over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices

4. Overige
4.1.

4.2.

Social Media
Wij willen het voor u zo eenvoudig mogelijk maken om de content van onze
social mediakanalen te bezoeken. Dit kan door middel van de social media
buttons die u op onze website kunt terugvinden. Lees bij het bezoeken van deze
social mediakanalen de betrokken privacy verklaringen om te weten hoe zij met
privacy omgaan. CD heeft hier geen invloed op.
Website links naar derden
Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die
een link naar de website van CD bevatten. Deze websites hebben mogelijk een
eigen privacy-verklaring die u –bij het bezoeken van deze websites- zelf zult
moeten raadplegen.
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4.3.

4.4.

4.5.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te
brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreding.
Beveiliging
CD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CD
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door
CD verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Onderaan
onze contact gegevens.
Klachten?
Neem dan gerust contact met ons op. We zullen dan onze uiterste best doen
om voor een oplossing zorgen. Ook willen wij u er op wijzen dat u de
mogelijkheid hebt om meer informatie te lezen en/of uw klacht te melden bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
Creators Dock BV tav. Anika van ’t Klaphek
Pand Noord | Meeuwenlaan 98-100| 1021 JL Amsterdam
Tel: 020- 8112010
info@creatorsdock.nl
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