Privacybeleid
Uitbreiding van de Algemene Voorwaarden
per 25 mei 2018 / Algemene verordening gegevensbescherming
Algemeen
Cor Schaap Media BV erkent het belang van uw privacy. De
informatie over ons Privacybeleid geeft duidelijkheid over de
persoonsgegeven welke wij (eventueel) verzamelen en hoe die
persoonsgegevens worden gebruikt. Dienstverleners, oftewel
Verwerkers, die namens ons of onze relaties diensten uitvoeren
of aanbieden zijn gehouden aan de regelgeving van de AVG. Wij
delen de informatie met deze Verwerkers uitsluitend in opdracht
van u en met uw toestemming. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over de gegevensverzameling van Cor
Schaap Media BV, neemt u dan contact met ons op.
Waar wij uw persoonlijke gegevens voor gebruiken
Cor Schaap Media BV gebruikt de persoonlijk identificeerbare
informatie uitsluitend ten behoeve van diensten die u bij Cor
Schaap Media BV direct of via een Verwerker afneemt. In geval
het nieuwsmail van onze bedrijven betreft of bedrijven waarvoor
wij diensten uitvoeren, loopt dit via MailChimp of soortgelijke
internetplatforms die aangeven dat ook zij binnen de AVG regelgeving werken. Er wordt u altijd de mogelijkheid geboeden om u
uit te schrijven. De gegevens die wij zelf in beheer houden (dus
niet bij Verwerker zijn ondergebracht), worden zo veilig mogelijk
bewaard en zijn alleen voor ons toegankelijk. Behalve voor zover
toegestaan door de wet, zal Cor Schaap Media BV geen informatie
zonder uw toestemming verkopen, delen of anderszins bekendmaken. Als er sprake is van delen met een Verwerker, zoals MailChimp, Wix, Wordpress, Wefact, social media platforms, etc. is ook
deze gehouden aan de AVG en wordt van te voren uw toestemming gevraagd; hierbij onderschrijft u dat wij niet aansprakelijk
zijn voor schade aangebracht door het handelen of niet handelen
van Verwerkers.
Wij zullen alleen uw persoonlijke gegevens verwerken:
a) als u hiermee heeft ingestemd;
b) als we het nodig hebben om het contract of de opdracht /
dienst uit te voeren die we met u zijn aangegaan of overeengekomen, inclusief nieuwsmail (van opdrachtgevers van Cor Schaap
Media BV / Black Sheep Design);
c) als we deze nodig hebben om aan een wettelijke verplichting
te voldoen; of
d) als wij (of een derde partij) een legitiem belang hebben dat
niet wordt ondermijnd door uw belangen of fundamentele
rechten en vrijheden. Dergelijke legitieme belangen zijn het
verstrekken van bedrijfs-of projectnieuws (van partijen waarmee
of waarvoor wij werken), advies, administratieve- of operationele
processen binnen Cor Schaap Media BV en direct marketing.
e) wij delen uw persoonlijke gegevens alleen op uw verzoek en
met uw toestemming met dienstverleners waarmee wij samenwerken, de zogenaamde ‘Verwerkers’, zoals MailChimp, Hostingvisions, Wefact, Wordpress, Social media platforms, etc. Diensten die
noodzakelijk zijn om aan uw opdracht (o.a. mediamanagement,
webdesign en hosting) invulling te kunnen geven. Wij zijn niet
aansprakelijk voor hun handelen.

Wat we van u nodig hebben
Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons
te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot
persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten
uit te oefenen). Dit is een andere geschikte beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden
bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om het te
ontvangen.
Nauwkeurigheid van informatie
Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u
bijhouden correct en actueel zijn. Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.
Wat als u de door ons gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt?
Het is naar eigen goeddunken om persoonlijke gegevens aan ons
te verstrekken. Als u ons niet alle of sommige persoonlijke gegevens verstrekt die wij vragen, kunnen we u mogelijk geen informatie sturen over diensten bewerkstelligen waarvan wij denken
dat ze interessant voor u zijn of die met u zijn afgesproken (o.a.
projectnieuws, mediamanagement, hosting en webdesign).
Verandering van doel/anonimisering
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de
doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze moeten gebruiken voor een andere
reden die compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als we uw
persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen
we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.
In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren zodat deze niet langer aan u kunnen worden
gekoppeld. In dat geval zijn het niet langer persoonlijke gegevens.
Uw rechten met betrekking tot uw informatie
U hebt rechten als een persoon die u onder bepaalde omstandigheden kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke
gegevens die wij bezitten. Deze rechten zijn:
• toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een “toegangsverzoek voor een persoon”) en bepaalde
informatie vragen met betrekking tot de verwerking ervan;
• verzoek rectificatie van uw persoonlijke gegevens;
• verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens;
• de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
op te vragen;
• bezwaar hebben tegen de verwerking van uw persoonlijke
gegevens.
Neem contact met ons op als u een van deze rechten wilt
uitoefenen.
Recht om toestemming te herroepen
Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen,
verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens, hebt u
het recht uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken.
Neem contact met ons op om uw toestemming in te trekken.
Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestem-

ming hebt ingetrokken, zullen wij uw persoonsgegevens niet
langer verwerken voor de doeleinden waarvoor u oorspronkelijk
toestemming hebt gegeven tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor verdere verwerking die uw belangen, rechten en
vrijheden overschrijden of voor het opzetten, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. In het geval dat we uw persoonlijke
gegevens hebben verwerkt voor direct marketing, nieuwvoorziening of adviesdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment
bezwaar te maken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens
niet langer verwerken voor dergelijke doeleinden.

•

Cor Schaap Media BV behoudt uw persoonlijke gegevens bij
uitzondering en alleen noodzakelijk
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang
als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze zijn
verzameld en verwerkt. Om de gepaste bewaartermijn voor uw
persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de
hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonlijke
gegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd
gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de
doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of
we die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten. Na het verstrijken van de toepasselijke bewaarperiode zullen we uw persoonlijke gegevens veilig
vernietigen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving.

•

Verwerkers
Levert u diensten of producten in opdracht van of namens Cor
Schaap Media BV of Black Sheep Design, dan zien wij u als
zogenaamde ‘verwerker’ van onze gegevens, waaronder mogelijk
persoonsgegevens. Wij hebben alle ‘Verwerkers’ op de hoogte
gesteld dat zij in moeten stemmen met onze verwerkersovereenkomst, waarin duidelijk aangeven dat wij uitsluitend handelen
binnen de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat ook verwachten van Verwerkers.
Verwerkersovereenkomst
Als u voor of met Cor Schaap Media bv zaken doet (als Verwerker) en daarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens
van relaties en opdrachtgevers van Cor Schaap Media BV, bent u
gehouden te werken binnen de regelgeving van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Europese regelgeving
die met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Als verwerker stemt u in dat:
•
persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt/verwerkt
voor de dienst ten bate en in opdracht van de klant van Cor
Schaap Media BV, gecommuniceerd door Cor Schaap Media
BV.
•
er geen persoonsgegevens voor andere doeleinden worden
gebruikt.
•
personen in dienst van of werkzaam voor u, een geheimhoudingsplicht hebben en onder geen beding informatie delen.
•
u afdoende technische en organisatorische maatregelen toepast om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

•

•
•

•

•

u zonder schriftelijke toestemming van Cor Schaap Media BV
de verwerking niet door een ander laten uitvoeren.
u helpt om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen als
het gaat om hun privacyrechten, zoals het recht op inzage,
correctie, vergetelheid en data portabiliteit.
u andere verplichtingen nakomt, zoals het melden van
datalekken.
u na afloop van de verwerkingsdiensten de persoonsgegevens verwijdert of terugstuurt naar Cor Schaap Media BV.
Ook verwijdert u kopieën, tenzij u wettelijk verplicht bent de
gegevens te bewaren.
u meewerkt aan audits van Cor Schaap Media BV of een
derde partij. Hiervoor stelt u als verwerker alle relevante
informatie beschikbaar zodat gecontroleerd kan worden of
de hierboven genoemde verplichtingen worden gebillijkt.
Cor Schaap Media BV onder geen enkel beding aansprakelijk
is voor de schade door het handelen van u(w onderneming)
en het lekken van persoonlijke informatie of andere privacygevoelige zaken.
u op de hoogte bent van deze voorwaarden, deze gelezen
hebt en daarmee instemt.

Verdere informatie
Als u zich zorgen maakt of verdere informatie wenst, aarzel dan
niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons altijd mailen:
info@corschaap.nl en/of info@blacksheepdesign.nl

Cor Schaap Media BV
Black Sheep Design
KvK 28105085
Katwijk aan Zee, 14 mei 2018

