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Privacy verklaring per 22 mei 2018

Doel gegevens
Springstof Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden met een aantal
doelen verzameld.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden wanneer jij contact opneemt met Springstof Media via
de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel
of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en
projectomschrijving.

Analytics
De website van Springstof Media verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit
gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de
pagina’s die je veel bezoekt.

Levering van diensten
Springstof Media verwerkt persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast verwerkt Springstof Media
ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering
van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvangers
Springstof Media deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SiteGround
De e-mail en website van Springstof Media wordt gehost bij SiteGround. Wanneer jij contact
opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers
van Siteground.

TimeChimp
Voor de administratie van Springstof Media wordt gebruik gemaakt van TimeChimp. Gegevens
die nodig zijn voor het uitvoeren van de wettelijke administratieve verplichtingen van Springstof
Media worden opgeslagen op servers van TimeChimp.

Moneybird
Naast TimeChimp maakt Springstof Media voor administratieve taken gebruik van Moneybird.
Gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de wettelijke administratieve verplichtingen van
Springstof Media worden opgeslagen op servers van Moneybird.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Springstof Media, maar nooit langer dan
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw
gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Springstof Media via mail, dan worden die
gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres,
opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen
Google Analytics.

Beveiliging
Springstof Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@springstofmedia.nl
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Springstof Media of door eerdergenoemde derden worden beheerd,
zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar
waar mogelijk met tweestapsverificatie.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen
de benodigde apparaten.

Jouw rechten
Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Springstof Media en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@springstofmedia.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Springstof Media wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

