Privacyverklaring
The Social Brand

Dit is de privacyverklaring van The Social Brand, gevestigd te Mr. Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 63083051, hierna te
noemen: ‘The Social Brand’.
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig
wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij
met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het
lezen van dit statement? Stel ze gerust per e-mail aan: hi@thesocialbrand.nl
In onderstaande tabel kun je zien met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoe
lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke
persoonsgegevens

Administratie

•
•
•
•
•
•
•

E-mail lijst (delen
van informatie,
nieuws en
persberichten)

• Naam
• e-mail

Verkoop producten
(magazine)

•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Kvk
Betalingsgegevens

Naam
E-mail adres
Adres
Betalingsgegevens
Telefoonnummer

Grondslag

Bewaartermij
n

Ontvangers

Uitvoering van
Indien je klant
overeenkomsten wordt of bent
en facturatie
voor deze
termijn of
langer

•
•
•

Belastingdienst
Boekhouder
Google Drive

Versturen van
nieuwsbrief 1x
per maand

Gedurende de
inschrijving

• Mailchimp
• Google Drive

Bij online
verkoop op de
website

Minimaal 1 jaar

• Ecwid
• Mollie payments
• Mailchimp
• Google Drive

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door
de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je
meer service te bieden bij het opzoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat de voorkeuren zoals locatie- en taalinstellingen worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak
onze websites en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven voordat deze cookies gebruikt mogen worden. Deze toestemming is niet nodig indien het alleen technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a
lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd
weer intrekken door je internet instellingen te wijzigen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt The Social Brand jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk, tenzij The Social Brand wettelijk verplicht is om jouw
persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de eerder getoonde tabel kun je het overzicht vinden
van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en het verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt het recht The Social Brand te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij The Social
Brand op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaﬀen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je
bij een dergelijk verzoek te identiﬁceren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal The
Social Brand deze verwijdering doorgeven aan alle organisaties die de betreﬀende gegevens van de The
Social Brand hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
The Social Brand treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens.

Minderjarigen
Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of
voogd te krijgen.

Actuele privacyverklaring
The Social Brand past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
website zal steeds een recensie versie van de privacyverklaring te downloaden zijn.

Contact
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of The Social Brand wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met:
Anouk van Vliet, hi@thesocialbrand.nl. Ook voor klachten kun je terecht bij Anouk van Vliet.

