Privacystatement en Cookieverklaring van Pulk Vision Productions
door Fred Pelder.
Fred Pelder respecteert de privacy van zijn klanten en gebruikers van de website. Wij zorgen
ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.
Onderstaande verklaring is alleen van toepassing op de website en diensten van Fred Pelder. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van eventueel genoemde websites van derden.

BEDRIJFSGEGEVENS
Post-/vestiging adres: De Taling 4, 8251 ND, Dronten
Telefoon: 0321 315152
E-mail: pulkvision@gmail.com
KvK nummer: 39096286 (Pulk Vision Productions)

PERSOONSGEGEVENS DIE PULKVISION PRODUCTIONS VERWERKT
Fred Pelder verwerkt persoonsgegeven van zijn website gebruikers en klanten. Wij ontvangen
deze gegevens, doordat wij een dienst leveren, een persoon de website bezoekt of contact heeft
opgenomen per email of telefoon. We gebruiken de gegevens voor de volgende doeleinden:
-

Optimaliseren van de website en aanbod
Verstrekken van informatie via e-mail
Om contact op te nemen met i.v.m. de dienstverlening
Uitvoering van een overeenkomst
Uitvoeren of naleven van wettelijke verplichting

Afhankelijk van de relatie met de persoon, verwerken wij de volgende gegevens:
-

Voor- en achternaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
IP-adres (Google Analytics)
Overige gegevens verstrekt aan ons

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Fred Pelder heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over zijn
website bezoekers en klanten te verwerken of om gegevens te verzamelen van websitebezoekers
jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker 16 jaar of ouder
is. Ouders en voogden worden aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
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kind, om te voorkomen dat gegevens worden verzameld zonder toestemming. Indien u ervan
overtuigd bent dat er gegevens zijn verzameld over een minderjarige, informeert u ons dan via
ons e-mailadres, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten o.b.v. van geautomatiseerde verwerking (door computerprogramma’sen/of systemen) die gevolgen kunnen hebben voor personen. Door computerprogramma’s en/of
systemen, zonder dat hier een mens tussen zit.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor
de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende termijnen:
-

Voor- en achternaam: 1 jaar na afronden overeenkomst of zolang het
e-mailbestand bestaat en de persoon ingeschreven staat.
E-mailadres: 1 jaar na afronden overeenkomst of
Zolang het e-mailbestand bestaat en de persoon ingeschreven staat
Bedrijfsnaam: 7 jaar (Belastingwetgeving)
Adresgegevens: 1 jaar na afronden overeenkomst
Telefoonnummer: 1 jaar na afronden overeenkomst
IP-adres (Google Analytics): Tot 1 jaar na websitebezoek
Overige gegevens verstrekt aan ons: 1 jaar na afronden overeenkomst

GEGEVENS DELEN MET DERDEN
Fred Pelder deelt de persoonsgegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de
opdracht of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij nooit zonder
uw toestemming.

GEGEVENS INZIEN, OPVRAGEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U kunt te alle tijde uw gegevens inzien, opvragen, aanpassen of verwijderen door een verzoek te
sturen naar pulkvision@gmail.com . Ook kunt u bezwaar maken tegen de
Verwerking van uw persoonsgegevens door Fred Pelder.
Het verzoek wordt binnen twee weken in behandeling genomen. Ter verifiëring van het verzoek
vragen wij om een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Om de privacy te
waarborgen, dienen uw BSN nummer, MRZ en paspoortnummer verborgen te zijn.
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COOKIES
Fred Pelder maakt voor zijn website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de
harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Zowel Fred Pelder als derden kunnen cookies
plaatsen. Wij doen dit om je zowel nu als in de toekomst een prettig bezoek op de website te
kunnen bieden.
Er zijn verschillende soorten cookies, te weten: functionele cookies die direct nut voor de
websitebezoeker opleveren, zoals het tonen van voor jou relevante informatie op de website.
Daarnaast zijn er ook cookies die niet vereist zijn voor het functioneren van de website, zoals
cookies die door derden worden geplaatst voor sociale media of advertentiedoeleinden. Voordat
dergelijke cookies worden geplaatst vraagt Fred Pelder je toestemming. Wanneer je deze
cookies niet accepteert, worden dergelijke cookies niet geplaatst en kan je niet (volledig)
gebruiken maken van de dienst die past bij de cookie
U kunt te allen tijde cookies – van deze website, maar ook andere- verwijderen via uw browser.

BEVEILIGING
Fred Pelder neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Indien nodig nemen wij
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
tegen te gaan. Bij twijfel of behoefte aan meer informatie over de beveiliging van
persoonsgegevens kunt u contact opnemen via pulkvisonproductions@gmail.com.

Fred Pelder
Dronten, 24-3-2019
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