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Persoonsgegevens die wij verwerken
mbstudio bewaart uw contactgegevens en facturatiegegevens als u
deze aan ons verstrekt. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige
persoonsgegevens.
Doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken
mbstudio bewaart uw persoonsgegevens om contact met u op te
kunnen nemen, een met u gesloten overeenkomst te kunnen
uitvoeren of u een factuur te kunnen sturen als dat van toepassing is.
Hoe lang wij de gegevens bewaren
mbstudio hanteert geen bewaartermijn voor uw persoonsgegevens.
Wij bewaren uw gegevens zo lang mbstudio bestaat.
Met wie wij de gegevens delen
mbstudio verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw
gegevens
U heeft het recht om uw contactgegevens en/of facturatie gegevens
in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar studio@mbstudio.nl.
mbstudio zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.
Google analytics
mbstudio.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden
hoe gebruikers onze website gebruiken. Uw IP-adres wordt
geanonimiseerd voor het naar Google wordt doorgegeven. De
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde
IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in
de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe
onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan
mbstudio te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
mbstudio heeft hier geen invloed op. De gegevens worden maximaal
26 maanden bewaard.
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