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Meer met interieur, gevestigd aan Kaldenkerkerweg 28, 5913 AE, Venlo,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Sanne Drissen is de Functionaris gegevensbescherming van Meer met interieur zij is te bereiken via
sanne@meermetinterieur.nl of telefonisch op +31630365318.

- Adobe Acrobat, de resultaten uit microsoft excel, microsoft word en
google layout worden verwerkt tot een pdf bestand. Adobe acrobat
zorgt ervoor dat de klant de bestanden kan lezen zonder dat hier
wijzigingen in aangebracht kunnen worden. Er ontstaat een ‘digitaal
product’ dat aan derden kan worden doorgezet indien gewenst.

Wij streven ernaar dat u zich veilig voelt wanneer we uw gegevens
verzamelen of delen en daarom willen wij dat u op de hoogte bent van
hoe we de informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren,
en de keuzes en rechten die u hebt.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Meer met interieur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
- Personalia blijven bewaard zolang meer met interieur in bedrijf is, als
benaming voor het resultaat dat is voortgevloeid uit de dienst. Daarnaast zal deze bewaard blijven voor de volledigheid van de financiële
boekhouding en eventuele controle van de belastingdienst.
- Adres- en betaalgegevens blijven 7 jaar bewaard voor de volledigheid van de financiële boekhouding en eventuele controle van de
belastingdienst.
- Contactgegevens blijven 3 jaar bewaard voor eventuele navragen of
vervolgopdrachten.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Meer met interieur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We
verwerken de volgende persoonlijke gegevens; voor- en achternaam,
adresgegevens, contactgegevens en betaalgegevens. Wij verwerken
geen gevoelige of speciale data over u.
MINDERJARIGEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook
aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meermetinterieur.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Meer met interieur verwerkt uw persoonsgegevens voor:
- het afhandelen van uw betaling
- contact met u te leggen om onze dienst te kunnen uitvoeren
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- meer met interieur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
onze belastingaangifte
- het beeldmateriaal, dat bij de opdracht wordt gemaakt, wordt alleen
gebruikt als geheugensteun voor het uitvoeren van de dienst.
- ontwerptekeningen evenals resultaatfoto’s, worden gebruikt voor het
portfolio en promotionele doeleinden.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Meer met interieur neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde
verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen
zit. Meer met interieur gebruikt de volgende computerprogramma’s:
-google drive, voor het veilig digitaal opslaan van bestanden. Dit zodat
deze vanuit meerdere werklocaties geraadpleegd kunnen worden, niet
verloren kunnen gaan door een technische fout, de dienst binnen de
afgesproken termijn uitgevoerd kan worden en de bestanden op locatie
bij de klant geraadpleegd kunnen worden vanuit meerdere apparaten.
- Microsoft excel en word, voor het maken van offertes, facturen en
andere documenten die gerelateerd zijn aan deze opdracht. Dit zodat
de informatie op overzichtelijke wijze, in een consequent doorgevoerde
en leesbare layout verwerkt kan worden.
- google sketchup & layout, voor het presentabel uitwerken van de resultaten van de dienst. Hiermee worden de gemaakte keuzes uitgelegd
en gevisualiseerd. Het advies wordt leesbaar en uitvoerbaar gemaakt
voor de klant/opdrachtgever.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Meer met interieur doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te
beveiligen en heeft hiertoe de nodige stappen gezet. Alleen onze medewerkers hebben toegang tot persoonlijke gegevens, maar alleen voor
zover nodig om hun individuele taken naar behoren uit te voeren.
Wanneer een derde partij uw persoonlijke gegevens verwerkt, kan
dit alleen volgens de instructies van Meer met interieur. Ze fungeren
daarom als onze gegevensverwerker. In alle gevallen zullen we ervoor
zorgen dat derden met toegang tot uw persoonlijke gegevens passende
technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd
om ons beoogde niveau van privacy en beveiliging te handhaven. We
staan er bovendien op dat alle gegevensbeschermings- en privacywetgeving te allen tijde wordt nageleefd.
In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan
derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht. Meer met interieur zal nooit
uw gegevens verkopen aan derden.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN,
DIE WIJ GEBRUIKEN
Meer met interieur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
UW RECHTEN
Als eigenaar van de persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
- Recht op toegang: u hebt het recht om een kopie te ontvangen van de
persoonlijke informatie die we over u hebben om te verifiëren dat we
de gegevens rechtmatig verwerken.
- Recht op correctie: u kunt verzoeken om onvolledige of onjuiste
informatie die we over u hebben, te corrigeren of aan te vullen.
- Recht om “vergeten” te worden: als er geen goede reden is om uw
persoonlijke gegevens te bewaren, zullen we de verwerking stopzetten.
U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te
verwijderen.
- Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:
u kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens tijdelijk of
permanent niet te verwerken.
- Recht op overdraagbaarheid: u kunt een verzoek indienen tot overdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen persoon
of instelling.
- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: onder bepaalde
omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van
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persoonsgegevens.
- Recht om toestemming in te trekken: u heeft ook het recht om uw
eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door ons.
- Recht om een klacht in te dienen: we willen u ook informeren
en eraan herinneren dat u een formele klacht kunt indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat uw privacy rechten zijn
geschonden.
Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens
door ons, wilt dat uw persoonlijke gegevens worden vergeten, uw
eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke
gegevens wilt intrekken, of als u een ander verzoek hebt met betrekking
tot uw persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment een verzoek aan:
sanne@meermetinterieur.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Meer met interieur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft 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
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Meer met interieur neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Meer met interieur heeft de nodige technische en organisatorische
maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te
voorkomen, te signaleren, te rapporteren en af te handelen. In het geval
dat zich echter een datalek voordoet, zal Meer met interieur, zonder
onnodige vertraging, en waar mogelijk, niet later dan 72 uur na kennis te
hebben genomen, de inbreuk op de persoonlijke gegevens melden aan
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.
EXTERNE LINKS
Onze website kan soms links naar andere websites weergeven. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen die door deze
andere websites worden gehanteerd, noch voor de inhoud ervan. Wij
adviseren u om uzelf te informeren door de privacyverklaring op deze
websites te lezen.

