
Geachte Klant, 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze stelt eisen aan de verwerking 
van persoonsgegevens. Deze eisen zijn gestoeld op een aantal in de AVG omschreven beginselen. Bij de inrichting van systemen
voor klantgegevens in ons backoffice pakket en de opdrachtuitvoering middels de verwerking van documenten met persoonsgegevens 
en uw bedrijfsgegevens moet hiermee rekening worden gehouden. 

Middels dit schrijven willen wij voldoen aan onze informatieplicht. Bedrijven moeten worden geinformeerd dat er bij ons persoonlijke 
gegevens worden verzameld en verwerkt. Wij gebruiken gegevens van u voor ons klantenbestand. Deze gegevens zijn:
Bedrijfsnaam
Adres, postcode en plaats
Telefoonnummers
Bedrijfsemail adres, factuur adres
BTW nummer
Betalingscondities
Iban Bankgegevens

Met de invoering van de AVG wordt het begrip dataportabiliteit ingevoerd. Een begrip dat wil zeggen dat degene van wie wij als
organisatie gegevens opslaan en verwerken het recht heeft om eigen gegevens mee te nemen naar een andere partij. U heeft als klant
het recht een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij als organisatie hebben verzameld. U heeft als klant het recht op 
inzage in de gegevens die zijn vastgelegd en u heeft het recht uw gegevens door te geven van organisatie A naar organisatie B. 

U heeft tevens het recht op inzage en het intrekken van de toestemming op het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wij vragen uw expliciete toestemming voor het verwerken van bovenstaande gegevens middels deze email.

We hebben onze privacy policy tevens op onze website geplaatst zodat u deze rustig na kunt lezen. 

Als u in de toekomst een opdracht bij ons plaatst willen wij u wijzen op de gegevens verzameling en verwerking om uw opdracht uit
te kunnen voeren. 

Tevens plaatsen wij van de afgeronde projecten beeldmateriaal op facebook. Indien u dit niet wilt, zou u ons dat dan bij het verstrekken 
van de opdracht schriftelijk willen mededelen ?

Met vriendelijke groet, 
Marcel en Willeke Timmer
MWDesigns
31 653864749
info@mwdesigns.nl 
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