
Privacyverklaring 
Mediabureautje vindt het belangrijk dat er zorgvuldig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Daarom 
willen wij u op de hoogte brengen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welk 
doel en hoe wij daarmee omgaan.
Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de werkzaamheden van Mediabureautje.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Mediabureautje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw adresgegevens
Uw bankrekeninggegevens
Uw BTW-nummer 
Uw IP-adres
Andere gegevens die u heeft verstrekt ten behoeven van het uit te voeren project, bijvoorbeeld foto’s en 
persoonlijke voorkeuren

Behalve het IP-adres, zijn dit alleen gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt.

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?
Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website zullen wij die 
gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Wij 
sturen geen ongevraagde nieuwsbrieven en geven uw gegevens niet door aan derden. 
Wellicht dat wij in de toekomst nog eens persoonlijk bij u informeren of u interesse heeft in onze diensten.
 
Als u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een door ons uit te voeren project, zullen wij die 
gegevens uiteraard gebruiken voor zover dat voor de voortgang van het project nodig is. Bijvoorbeeld om 
uw BTW-nummer wordt slechts gevraagd als wij deze op uw verzoek in het ontwerp van uw factuurpapier 
verwerken.

Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens na de afloop van het project om indien nodig contact met u te 
onderhouden. Bijvoorbeeld om te horen of het project naar tevredenheid is afgewikkeld, of om te informeren 
over een mogelijke update van een website of verouderd systeem of design.

Uw IP- adres wordt automatisch meegestuurd met het contactformulier op onze website. Hier doen wij 
verder niets mee.

Door de schriftelijke (of digitale) bevestiging van de overeenkomst van opdracht tussen Mediabureautje en 
u, gaat u ermee akkoord dat Mediabureautje de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart, gebruikt en 
waar nodig, aan derden verstrekt.

Verstrekking van gegevens aan derden
Het kan zijn dat wij projecten (mede) laten uitvoeren door derden. 
Dit zijn vakmensen die er nodig zijn voor de vervolmaking van uw project, die uw gegevens slechts gebruiken 
met als doel het project te voltooien. Met deze personen hebben wij een aparte overeenkomst opgesteld 
voor geheimhouding en voor het zorgvuldig omgaan met de gegevens.

Voor websites, hosting en bestandsopslag maken wij gebruik van o.a. grote internationale ICT-
dienstverleners zoals Google en Wetransfer en het kan zijn dat uw persoonsgegevens door die derde partij 
ergens buiten ons kantoor worden opgeslagen. Wij hebben geen invloed op hoe deze partijen met uw 
gegevens omgaan. 
In geen geval geven wij uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden!
 

Mediabureautje



Bewaartermijn persoonsgegevens
Gebruikelijk is dat 5 jaar na afronding en sluiting van een project alle gegevens worden verwijderd. 
Mediabureautje verwijdert alle e-mails, correspondentie en digitaal verstrekte gegevens met informatie 
ouder dan 5 jaar na het laatste contactmoment. 

Een uitzondering hierop zijn de bestanden die voor u ontworpen zijn, bijvoorbeeld visitekaarten, briefpapier, 
folders. Vaak komt het voor dat onze klanten na 5 jaar een aanpassing willen in de ontwerpen, bijvoorbeeld 
bij een verhuizing. Mediabureautje bewaart deze bestanden op een harde schijf of back-up. Indien u wilt dat 
wij deze bestanden wissen, kunt u dit aangeven. 
 
Beveiliging
-Toegangscontrole van computers en servers, gebruik makend van sterke wachtwoorden
-Encryptie (versleuteling) van het contactformulier op de website
-Fysiek: er worden geen onbevoegden toegelaten op de computers en servers waarop uw gegevens staan.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met ons op.


