
PRIVACYSTATEMENT 

Dit is het Privacy Statement van Onbeperktdesign.nl, E-mail: info@onbeperktdesign.nl, KVK 56025823 
 

Onbeperktdesign.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden 
verzameld bij uw aanmelding en of via e-mail bij Onbeperktdesign.nl. Als ook bij uw gebruik van de Website: 
www.onbeperktdesign.nl ("Website"). In dit Privacy Statement beschrijft Onbeperktdesign.nl op welke wijze er 
met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Door een aanmelding, e-mail en/of het versturen van informatie 
via onze website gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Met 
behulp van deze gegevens kan Onbeperktdesign.nl zijn cliënten direct dan wel indirect identificeren. 

Welke informatie verzamelt Onbeperktdesign.nl? 

In het kader van de dienstverlening van Onbeperktdesign.nl worden bij uw aanmelding, e-mail en of het 
versturen van informatie, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en 
telefoonnummer, verzameld en verwerkt. Bij rechtspersonen worden de algemeen bekend gemaakte 
informatie, zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel verzameld en verwerkt. 

Voor welke doelen verzamelt Onbeperktdesign.nl deze informatie? 

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw opdracht/dienstverlening. 
Daarnaast gebruikt Onbeperktdesign.nl deze gegevens NIET voor commerciële doeleinden of anderszins.  

Toestemming 

In een aantal gevallen wordt uw toestemming gevraagd bij het verwerken van uw gegevens. U kunt deze 
toestemming altijd intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, heeft dit direct gevolgen voor de 
toekomstige verwerkingen. Verwerkingen in het verleden blijven rechtmatig en dus wel bestaan. 

Overdracht van uw gegevens 

Onbeperktdesign.nl kan uw persoonsgegevens overdragen indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere 
verwerking van uw persoonsgegevens zal Onbeperktdesign.nl uw expliciete voorafgaande toestemming vragen 
indien dit vereist is op grond van de AVG. 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens 

Onbeperktdesign.nl bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of dan wat volgens de wet verplicht is. 
De wettelijk bewaartermijn is 5 jaar. 

Recht op informatie 

U heeft recht om geïnformeerd te worden over welke gegevens over u verzameld worden en waarom. 

Inzagerecht, Recht op afschrift, Correctierecht en Recht op aanvulling en Recht op overdracht 

U heeft het recht om te vragen welke gegevens Onbeperkdesign.nl over u heeft. Om uw aanvraag zo goed 
mogelijk te verwerken vragen wij u uw redenen op te gegeven. Onbeperktdesign.nl zal trachten om binnen 30 
dagen uw aanvraag te verwerken. 

Wanneer u vraagt om inzage dan moet Onbeperktdesign.nl u laten weten welke gegevens Onbeperktdesign.nl 
over u heeft en waarom Onbeperktdesign.nl deze gegevens van u verwerkt. Dit recht is alleen geldig voor uw 
eigen gegevens. U heeft geen recht om de gegevens van iemand anders in te zien. 



Het is ook mogelijk om een kopie van uw dossier te ontvangen wanneer u hier om vraagt. Zulks geschied 
middels een digitale aanvraag. 

Wanneer de feitelijke gegevens onjuist zijn, dan kunt u verzoeken deze te corrigeren. U kunt meningen en 
andere informatie in het kader van de dienstverlening niet laten veranderen. Mocht u toch een andere mening 
hebben over datgene wat geregistreerd is door Onbeperkdesign.nl, dan kunt u een verklaring laten toevoegen 
in uw dossier waarin u uw zienswijze omschrijft. 

Het is ook mogelijk om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie indien u dit wenst. Dit kunt u 
zelf doen of u kunt ons hier opdracht toe geven. Dit geldt alleen wanneer het gaat om verwerkingen die 
Onbeperktdesign.nl doet met uw toestemming of vanwege een gesloten overeenkomst. Ook is dit alleen geldig 
voor de gegevens die Onbeperktdesign.nl in digitale vorm verwerkt. 

Recht op vergetelheid 

In sommige gevallen heeft u het recht om persoonsgegevens te laten wissen.  

Dit is echter alleen van toepassing wanneer: 

• de verwerking onrechtmatig is; 
• de wettelijke bewaartermijn is overschreden; 
• u uw toestemming intrekt;  
• uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn. 

Recht op beperking van de verwerking 

Indien uw gegevens incorrect of niet meer nodig zijn, heeft u het recht om een beperking van de verwerking te 
eisen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking kan er een beperking worden uitgevoerd door uw gegevens te 
‘bevriezen’. 

Recht om bezwaar te maken 

Indien er geen gegronde reden is voor de verwerking van uw gegevens heeft u het recht om hiertegen bezwaar 
te maken. 

Ieder verzoek om gebruik te maken van een privacyrecht wordt individueel beoordeeld. Er kunnen namelijk 
omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat Onbeperktdesign.nl een verzoek niet kan of mag uitvoeren. Indien 
dit het geval is, wordt u hier schriftelijk over geïnformeerd met een duidelijke argumentatie. 

Beveiliging van informatie 

Onbeperktdesign.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt 
Onbeperktdesign.nl ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn, en dat alleen daartoe geautoriseerde 
personeel binnen Onbeperktdesign.nl toegang hebben tot uw gegevens. 

Contact 

Heeft u andere vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement neem dan contact op met 
onbeperktdesign.nl: 

Onbeperktdesign.nl 
E-mail: info@onbeperktdesign.nl 
KVK 56025823 
 
Wijziging Privacy Statement 

Onbeperktdesign.nl behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy 
Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. 


