Privacy verklaring DSE Communicatie bv
Inleiding
In deze privacy verklaring vind je onze uitgangspunten bij het gebruik van persoonlijke gegevens,
nodig bij ons werk. Je vindt hier het antwoord op vragen als: Wat wordt waar en hoe lang bewaart?
Hoe kun ik checken of ze iets van mij bewaren? Hoe kan ik met Stunnenberg in contact komen?
DSE Communicatie bv
Wij zijn een grafisch bedrijf en bestaan al sinds 1984. Oorspronkelijk maakten we alleen drukwerk,
maar dat is in de loop der jaren uitgebreid met vormgeving in onze studio. Het drukwerk maken is al
vanaf 2014 geen speerpunt meer. Wel maken we nog jaarlijks bedrijfskalenders. Sinds 2010, we
namen in dat jaar Kapel Reclame in Elst over, is onze hoofdactiviteit verschoven naar beletteringen.
Na onze verhuizing in 2014 naar onze huidige locatie aan de Einsteinweg 8 in Elst ligt onze focus op
grote wagenparken en panden. Op onze website vindt je daar diverse voorbeelden van.
Als particulier zul je ons nauwelijks tegenkomen. We werken uitsluitend voor bedrijven.
Data verzamelen
Wij verzamelen geen gegevens. We geven geen nieuwsbrief uit, omdat onze verkoop voornamelijk
gebruik maakt van haar eigen businessnetwerk voor het werven van nieuwe relaties. Uiteraard
bestaat de kans dat, indien je onze website(s) bezoekt Google Analytics je (anonieme) gegevens
oppikt.
Wie krijgen jouw gegevens?
Als je bv via onze website(s) contact met ons zoekt of een aanvraag doet, worden deze gegevens
opgeslagen bij de partij waar onze websites gehost worden, nml Joomlahostingsupport (Hazepad 36
3766 JV Soest) . Daarvandaan worden ze doorgestuurd naar het interne mailadres wat aangegeven
staat, of wat je selecteerde. Via de buttton ‘disclaimer’ onderaan onze website kun je de specifieke
website verklaring inzien.
Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Het antwoord op deze vraag is vrij makkelijk. Aangezien wij uitsluitend business-to-business werken
hebben we alleen een belang de juiste contactgegevens van bedrijven te bewaren indien ze klant
worden/zijn. In het geval je bv als privépersoon je auto wilt laten wrappen, slaan we je gegevens
uiteraard wel op in onze klantendatabase. Bij het maken van de factuur komen je gegevens dan ook
in onze administratie terecht.
Indien er een aanvraag van een niet-klant (een zgn prospect) binnenkomt, worden de bijbehorende
gegevens ook als prospect geregistreerd en behandeld. Vanuit ons beleid volgen we deze prille
contacten in het begin intensief. Indien er na een maand geen zicht op een positief vervolg is,
worden de gegevens vanzelf verwijderd. Zowel van bedrijven als particulieren.
Je rechten tav de door jou verstrekte gegevens
Recht op inzage: uiteraard kun je bij ons opvragen welke gegevens van jou bij ons geregistreerd staan
Recht op rectificatie: zijn je gegevens fout doorgegeven, veranderd of door jou fout verwerkt? Dan
kun je ons vragen de gegevens aan te passen.
Recht op overdracht: je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens zullen we nooit overdragen. Evenmin als
de technische info die we bv tbv het maken van drukwerk of beletteringen, beheren. Het
eigendomsrecht hiervan wordt expliciet ook beschreven in onze leveringsvoorwaarden.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: uiteraard kun je ons verzoeken om de gegevens
die we van je beheren, te verwijderen uit onze bestanden (workflow en administratie).

Om je concrete verzoek snel bij ons te kunnen droppen kun je gebruik maken van het emailadres
privacy@stunnenberg.nl Hiervandaan komt je verzoek bij onze beheerder terecht die je van de
ontvangst van jet verzoek en de vervolgstappen op de hoogte zal stellen.
Klachten: als je een klacht wil indienen aangaande onze Privacy verklaring of ons beheer van data,
dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
Verplichte gegevens.
Bij het invullen van velden op onze website bepaal je zelf wat je invult en wat niet. Echter, zonder
bepaalde gegevens kunnen we geen contact hebben. Dit geldt zowel tav het versturen van een
aangevraagde offerte, als het leveren van een dienst als bv kalenders. De gegevens die wij nodig
hebben voor dit concrete contact of de levering van bestelde goederen, zijn gemerkt met een
‘*verplicht’ tag. Zij worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze ingevuld zijn.

