
Privacy en cookie policy studio intério. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we     

Waar gebruiken we uw persoonsgegevens voor, waarom en voor hoe lang?     

a.   Door persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we deze 

mogen gebruiken om profileringsactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met dit privacybeleid; 

b..      administratie 

d.    Communicatie met o.a. klantenservice: we gebruiken uw gegevens om onze relatie met u als 

klant te beheren en om onze diensten en uw ervaringen met ons te verbeteren;  

e.    Op maat gesneden advies en diensten: wij gebruiken uw gegevens om informatie te verstrekken 

waarvan wij menen dat het voor u van belang is, voorafgaand aan, tijdens en na uw  project met ons 

en om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren 

f.     Marketing: van tijd tot tijd kunnen wij via e-communicatie contact met u opnemen met 

informatie over promoties of aanvullende diensten. U krijgt ook de mogelijkheid op elke e-

communicatie die wij u sturen aan te geven dat u niet langer direct marketingmateriaal van ons 

wenst te ontvangen. 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als we een wettelijke basis hebben om dit te 

doen. De rechtsgrondslag is afhankelijk van de redenen die we hebben verzameld en waarvoor we 

uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

In de meeste gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat we onze dienstverlening 

aan u kunnen uitvoeren. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor één of meer van de volgende redenen verwerken: 

•Om te voldoen aan wettelijke verplichting  

•U hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijv. voor marketing doeleinden); 

Alleen kinderen van 16 jaar of ouder kunnen zelf toestemming geven. Bij kinderen onder deze leeftijd 

is toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist. 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden waar deze voor worden 

verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard 

en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die 

doelen op andere manieren kunnen bereiken. 

We moeten ook rekening houden met perioden waarvoor we mogelijk persoonsgegevens moeten 

bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of voor het behandelen van vragen en 

voor het beschermen van onze wettelijke rechten en plichten.  

 



Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of 

vernietigen. We houden ook rekening met hoe we in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we 

gebruiken kunnen verminderen en of we uw persoonsgegevens kunnen anonimiseren, zodat deze 

niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we 

deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u. 

Recht op bescherming van uw persoonsgegevens     

Volgens de wet hebt u onder bepaalde omstandigheden recht om: 

•Informatie op te vragen of we persoonlijke informatie over u bewaren en zo ja, wat die informatie is 

en waarom we deze bewaren/gebruiken.        

•Verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een "toegangsverzoek"). 

Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en 

controleren en of we deze op rechtmatige wijze verwerken. 

•Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we van u hebben. Op deze manier kunt u 

eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, laten  corrigeren. 

•Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken uw persoonlijke 

informatie te verwijderen als er geen goede reden is om deze verder te verwerken. U hebt ook het 

recht ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen 

verwerking hebt aangegeven (zie hieronder). 

•Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens als die verwerking berust op een algemeen 

belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken 

tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen waar wij uw 

persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. 

•Verzoek beperking van verwerking van uw persoonsgegevens. Op deze manier kunt u ons 

verzoeken de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt 

dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan. 

•Toestemming intrekken. In bepaalde omstandigheden waarin u toestemming hebt gegeven voor 

het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel, 

heeft u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk gewenst moment in te 

trekken. Zodra wij een kennisgeving hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, 

zullen wij uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u 

oorspronkelijk akkoord ging, tenzij we een andere legitieme reden hebben om dit volgens de wet te 

doen. 

Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, dient u een ingevuld online contactformulier in dat 

beschikbaar is via onze website of stuur een e-mail naar info@studio-interio.com.  

Welke persoonsgegevens verzamelen we     

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot u waarmee wij u kunnen 

identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, email en telefoonnummers.  

mailto:info@studio-interio.com


 

We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen:   

a.    Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer 

b.    geslacht 

c.    Informatie die u in u ons verstrekt over uw bouw en woning voorkeuren van u en uw 

huisgenoten.  

d.     Informatie over uw aankopen van producten en services  

e.    Informatie over uw gebruik van onze website en/of app 

f.    Informatie die u met ons deelt via brieven, e-mails, chat, telefoongesprekken en sociale media. 

Persoonlijke gegevens over uw lichamelijke gezondheid.  Ivm mogelijke  nodige bouw aanpassingen 

hiervoor in uw woning denk aan invaliden toegankelijkheid o.a.  

 

Cookies & site tracking     

 

Deze website maakt gebruik van cookies om ons in staat te stellen onze service aan u te verbeteren 

en om bepaalde functies aan te bieden die u mogelijk nuttig vindt (klik hier voor het Cookiebeleid van 

Studio Interio).  

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst via uw 

webbrowser om ons in staat te stellen uw browser te herkennen en ons te helpen bij het traceren 

van bezoekers aan onze site zodat wij producten en diensten hierop kunnen aanpassen. Een cookie 

bevat uw contactgegevens en informatie om ons in staat te stellen uw computer te identificeren 

wanneer u onze site bezoekt zodat we u kunnen helpen met uw aanvraag voor informatie. De 

meeste web browsers accepteren automatisch cookies, maar als u wilt, kunt u deze 

browserinstellingen wijzigen door cookies te accepteren, af te wijzen en te verwijderen. De "help"-

sectie op de werkbalk van de meeste browsers kunnen u helpen hoe u voorkomt dat uw browser 

nieuwe cookies accepteert, hoe de browser u kunt laten weten wanneer u een nieuw cookie 

ontvangt of hoe u deze helemaal kunt uitschakelen. Als u ervoor kiest om deze instellingen te 

wijzigen, kan het zijn dat bepaalde functies niet werken. De cookies die we gebruiken nemen geen 

andere opgeslagen informatie op uw computer waar. 

 

Voor meer informatie over cookies en hoe u kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd, 

bezoek de volgende website: http://www.allaboutcookies.org. 

 

We gebruiken tracking-software om de bezoekerspatronen van klanten en het gebruik van de site te 

volgen om ons te helpen het ontwerp en de lay-out van de websites te ontwikkelen. Deze software 

stelt ons niet in staat om persoonlijke passagiersinformatie vast te leggen. 

 

 

Herziening van dit privacybeleid     

 

 

 

 



 

 

 

 

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden 

via e-mail aan u meegedeeld of een publicatie op onze website. 


