
STUDIO PARBLEU IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING 
VAN PERSOONSGEGEVENS, DAAROVER LEES JE ALLES IN DEZE 
PRIVACYVERKLARING

CONTACTGEGEVENS
 ▪ Irene Poppelier
 ▪ www.studioparbleu.nl
 ▪ info@studioparbleu.nl (ik bén Studio Parbleu, dus je krijgt altijd antwoord van mij persoonlijk)
 ▪ 06 – 27 468 049

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK
Studio Parbleu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat 
je deze zelf aan mij verstrekt (bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier op mijn 
website). Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:
 ▪ gegevens over je activiteiten op mijn website;
 ▪ gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen;
 ▪ social media-gegevens;
 ▪ internetbrowser en apparaattype
 ▪ voor- en achternaam;
 ▪ adresgegevens;
 ▪ e-mailadres;
 ▪ telefoonnummer.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Met mijn website en diensten heb ik niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controle-
ren of een bezoeker jonger dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activi-
teiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 
ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gege-
vens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@studioparbleu.nl, 
dan verwijder ik die informatie.

WAAROM IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK
Studio Parbleu verwerkt je persoonsgegevens om:
 ▪ je betaling af te kunnen handelen;
 ▪ je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor mijn werk voor jou;
 ▪ goederen en diensten bij je af te kunnen leveren;
 ▪ je gedrag op de website te analyseren (zodat ik de website kan verbeteren en het aanbod van pro-

ducten en diensten beter kan afstemmen op je voorkeuren);
 ▪ je surfgedrag over verschillende websites te kunnen volgen (wederom om de website te verbeteren 

en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op je voorkeuren).

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Besluiten nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 
kunnen hebben voor personen, daar doet Studio Parbleu niet aan. Ik bedoel daarmee: besluiten die 
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik (of iemand die ik daarvoor 
aanwijs) daartussen zit.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR
Studio Parbleu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om ermee te doen waarvoor 
ik ze nodig heb. In de praktijk betekent dat, dat ik je voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres 
en telefoonnummer bewaar voor een wettelijke verplichte periode van 7 jaar vanaf de laatst verstuurde 
factuur.
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Gegevens over je activiteiten op mijn website, over je surfgedrag over verschillende websites heen en 
internetbrowser en apparaattype worden door Google geanonimiseerd bewaard voor een standaard-
periode van 26 maanden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Studio Parbleu verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES (OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN) DIE IK GEBRUIK
Studio Parbleu gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbe-
stand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, 
tablet of smartphone. Studio Parbleu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, zodat 
de website goed werkt en om bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen te kunnen onthouden. Deze cookies 
worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

COOKIES DERDEN
Via Google Analytics plaats ik cookies die je surfgedrag bijhouden zodat ik een goed beeld heb van 
het aantal en het soort bezoekers. Hiervoor heb ik een bewerkersovereenkomst met Google afgeslo-
ten. Verder heb ik Google Analytics zo ingesteld dat er geen gegevens gedeeld worden met Google 
(voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens), deze gegevens niet gebruikt worden voor andere Google-
diensten. De gegevens van uw surfgedrag worden versleuteld (via SSL) verzonden en geanonimi-
seerd (zonder IP-adres) opgeslagen. Wil je meer lezen over het privacy beleid van Google? Kijk dan op 
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via je browserinstellingen verwij-
deren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat...

SOCIAL MEDIA-BUTTONS
Op mijn website staan social media-buttons. De meeste social media-platforms werken met cookies 
en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Via de linkjes hieronder kun je de privacyverklaringen van 
deze social media-kanalen inzien, om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
 ▪ Facebook
 ▪ LinkedIn
 ▪ Instagram
 ▪ Twitter

JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Studio Parbleu. Ook heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons-
gegevens die we van je hebben in een computerbestand naar jou (of een door jou genoemde orga-
nisatie) te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van 
je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
je persoonsgegevens sturen naar info@studioparbleu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers on-
deraan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (bsn) zwart (dit – uiteraard – ter 
bescherming van je privacy). We reageren zo snel mogelijk op je verzoek (uiterlijk na vier weken). 
Studio Parbleu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG
Studio Parbleu neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan. Als je denkt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of je denkt zelfs dat er misbruik is ge-
pleegd, neem dan contact met me op via info@studioparbleu.nl. 
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