
Privacyverklaring Studio 100% BV

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Studio 100% BV persoonsgegevens. 
Dit zijn de gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van de 
persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming 
van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het  
moment van verwerking actuele en nationale wet- en regelgeving.
In deze privacyverklaring lees je over wat Studio100 % BV doet met jouw persoonsgegevens. 
Je kan hier onder meer inzien welke persoonsgegevens we van je verzamelen, waar we ze 
voor gebruiken en hoe lang we ze bewaren. Ook lees je wat je rechten zijn met betrekking  
tot je persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van die rechten. Studio 100% zal het 
privacy-beleid van tijd tot tijd evalueren om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Door gebruik te maken van deze website en/of door diensten of producten van ons af  
te nemen, ga je akkoord met ons privacy-beleid. Als je vragen hebt, neem dan contact op  
via info@studio100procent.nl of 035-2031000.

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en/of contactpersonen of  
medewerkers daarvan en andere partners en relaties. Wij onderhouden contacten met allerlei 
organisaties en personen waarbij Studio 100 BV een gerechtvaardigd belang zou kunnen 
hebben. Verder verwerken wij persoonsgegevens van onze medewerkers. En natuurlijk  
werken we met verschillende leveranciers en dienstverleners. 

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens en alleen indien relevant voor de  
opdracht en/of overeenkomst: 

Algemene persoonsgegevens
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, 
bsnnummer, social media accounts, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zoals ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie/levens-
beschouwing, lidmaatschap vakbond, genetische gegevens, gezondheid, pasfoto of andere 
foto ter identificatie, seksuele leven, strafrechtelijke veroordelingen worden uitdrukkelijk niet 
door Studio 100% verwerkt aangezien dergelijke bijzondere persoonsgegevens geen bijdrage 
of aanvulling geven op de uit te voeren opdrachten van Studio 100% BV. Indien dergelijke 
bijzondere persoonsgegevens schriftelijk of digitaal wordt ontvangen op bovengenoemde 
adressen wordt betreffende informatie onmiddellijk vernietigd.

Andere gegevens
Andere gegevens (ook gevoelige gegevens zoals minderjarigheid en financiële gegevens)  
zijn geen bijzondere persoonsgegevens maar zullen niet door Studio100 % worden verwerkt. 
Portretten zijn alleen maar bijzondere persoonsgegevens als ze zijn bedoeld voor het identifi-
ceren van personen. Als de portretten daarvoor niet worden gebruikt dan zijn het geen  
bijzondere persoonsgegevens. 



3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 Studio 100% BV verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
- de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
- de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkene 
- afleveren van producten (uitwerkingen, ander materiaal) en/of diensten
- telefonisch, schriftelijk of e-mail contact om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- uitvoering wettelijke verplichtingen
-  een gerechtvaardigd belang van Studio 100% BV waaronder marketing, promotie,  

reclame, nieuwsbrief

4. Geautomatiseerde verwerkingen & beveiliging
Studio 100% BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen aangezien wij geen 
gebruik maken van geautomatiseerde programma’s. Alle verwerkingen worden handmatig in 
benodigde programma’s verwerkt. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en 
nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste open-
baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij treffen de nodige organisatorische 
en technische maatregelen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo werken wij 
met gebruikersnamen en wachtwoorden en verschillende niveaus van autorisatie voor onze 
databases en hardware. Het aantal apparaten waarop jouw gegevens geopend kunnen 
worden wordt beperkt tot alleen de noodzakelijke apparaten. Wij hanteren een clean desk 
policy op kantoor en sluiten waar nodig ruimtes en kasten af. Wij maken met de partijen die 
onze IT-systemen leveren en onderhouden afspraken over technische beveiliging en maken 
beveiligde back-ups. Je bezoek aan de website is beveiligd met een SSL-certificaat die 
ervoor zorgt dat informatie privé blijft bij de verzending van of naar onze website. Als je de 
indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met Studio 100% BV. 

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Studio 100% verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend  
verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten over-
eenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio 100% BV  
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Studio 100% zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is,  
of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.  
De gegevens worden bewaard gedurende de samenwerking en indien andere concrete 
bewaartermijnen in andere wetten van toepassing zijn zoals op grond van belastingwetge-
ving, dan is de bewaartermijn minimaal 7 jaar. Is de bewaartermijn voorbij of zijn de gegevens 
niet langer noodzakelijk dan zal Studio 100% BV de gegevens vernietigen. Voor marketing 
doeleinden houdt Studio 100% BV zich aan de wettelijke regelgeving hieromtrent.



7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als betrokkene heb je een aantal rechten.
Recht op inzage
Je hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
Recht op rectificatie en aanvulling
Als de gegevens die wij van jou verwerken niet (langer) juist of volledig zijn, dan kan je deze 
laten aanpassen.
Recht op beperking
Ben je van mening dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of dat we te 
veel of te lang gegevens verwerken, dan kan je ons verzoeken om de verwerking te beperken.
Recht op overdracht
Naast het recht op inzage heb je het recht om alle gegevens te ontvangen die wij van jou 
verwerken, zodat je die bijvoorbeeld kan doorgeven aan een andere organisatie.
Recht op wissen van gegevens
Je kan onder bepaalde omstandigheden vragen dat wij alle gegevens van jou wissen.  
Dat kan bijvoorbeeld als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden  
waarvoor wij ze hebben verzameld en verwerkt, als je je toestemming hebt ingetrokken,  
als wij je gegevens onrechtmatig verwerken of als je bezwaar hebt gemaakt.
Recht op bezwaar
Als je van mening bent dat wij geen gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te 
verwerken, dan kan je daar bezwaar tegen maken. De verleende toestemming kan worden 
ingetrokken voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bv gege-
vens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten 
van Studio 100% BV schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder 
artistieke en journalistieke vrijheid).
Recht om een klacht in te dienen
Wij doen ons best om aan de privacywetgeving te voldoen en zo zorgvuldig mogelijk met  
je gegevens om te gaan en je rechten te respecteren. Wij horen het graag als je vindt dat  
dat niet goed gaat, zodat we dat mogelijk kunnen verbeteren. Komen we er niet uit, dan kan 
je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is verplicht om je klacht in 
behandeling te nemen.
Wil je van je recht(en) gebruik maken, stuur dan een mail aan info@studio100procent.nl  
of bel ons op 035-2031000.

8. Gebruik van cookies op de website
Studio 100% BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar beho-
ren werkt en waarbij wij onze website kunnen optimaliseren.

9. Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Studio 100% via info@studio100procent.nl of bel 035-2031000.


