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Privacyverklaring 
 
                                       
Ron Offerman, Reclamestudio gevestigd aan de Lange Haven 87 A,  
3111 CC te Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
 
Ron Offerman, Reclamestudio  
Lange Haven 87 A, 3111 CC  te Schiedam 
Tel: 06-53 281873 of 010 4738314 
E-mail: info@ronofferman.nl 
website: www.ronofferman.nl 
 
Welke gegevens verzamelt Ron Offerman van u? 
 
De persoonsgegevens die door Ron Offerman verwerkt worden zijn uw 
persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze 
gegevens zelf aan hem heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van deze 
persoonsgegevens die doorgaans verwerkt worden: 
- Bedrijfsnaam 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Domeinnaam 
- IBANnummer 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door bestanden 

of foto’s te verstrekken ten behoeve van een opdracht. 
 
Waarom verwerkt Ron Offerman uw persoonsgegevens?  
 
De verwerking van deze gegevens hebben ten doel om telefonisch contact met u 
te hebben, schriftelijk per post en/of per via e-mail om de dienstverlening uit te 
kunnen voeren. 
 
Met wie deelt Ron Offerman uw persoonsgegevens ? 
 
Ron Offerman verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit 
nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u als opdrachtgever of om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Hoe beschermt Ron Offerman uw persoonsgegevens?  
 
Ron Offerman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ron Offerman doet er 
alles aan om geschikte technische maatregelen te nemen om misbruik tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct telefonisch contact op met Ron 
Offerman of meld dit door en e-mail te sturen naar info@ronofferman.nl 
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Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?  
 
Ron Offerman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van 
opdrachten worden tenminste bewaard totdat de opdracht is afgerond en betaald. 
De bankgegevens en tenaamstelling van de Opdrachtgever worden zeven jaar 
bewaard om zo te voldoen aan de bewaarplicht van de belastingwetgeving. Na 
deze periode heeft de opdrachtgever het recht om een verzoek in te dienen om 
deze gegevens te laten verwijderen. Mocht dit niet het geval zijn dan bewaart 
Ron Offerman de (overige)gegevens in ieder geval één jaar na het beëindigen 
van de meest recente opdracht. Dit laatste is voor Ron Offerman belangrijk in het 
geval toestemming nodig is om het gemaakte werk te kunnen promoten, 
bewijsexemplaren aan te vragen, of als er sprake is van een terugkerende of 
toekomstige nieuwe opdracht. Uiteraard heeft u in deze periode altijd het recht 
om aan te geven uw gegevens (met uitzondering van de bankgegevens met 
tenaamstelling) te laten verwijderen. U kunt dan hierover een e-mail sturen naar: 
info@ronofferman.nl 
 
 
Welke privacyrechten hebt u?  
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens door Ron Offerman. Ook hebt u recht om uw 
persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering en/of overdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@ronofferman.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is ingediend, vragen 
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in 
deze kopie uw pasfoto, (Machine Readable Zone (MRZ), de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. Ron Offerman zal uw verzoek zo spoedig 
mogelijk in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren op uw 
verzoek. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 
Ron Offerman maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zonder 
menselijke tussenkomst.  Dat betekent dat Ron Offerman altijd zelf naar de 
opdracht kijkt en naar de verwerking van de persoonsgegevens.   
 
Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen? 
 
Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over hoe Ron 
Offerman met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met Ron 
Offerman om het probleem te bespreken en om antwoord te krijgen op uw 
vragen. Bent u niet tevreden met het antwoord op uw klacht? Dan kunt u een 
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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Wijzigingen in deze Privacyverklaring  
 
Ron Offerman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
Privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze Privacyverklaring 
regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De 
meest actuele versie kunt u via de website raadplegen.  
 
 
 
 

 
 
 
 


