Studio Kees Marcelis, gevestigd aan de Benedendorpsweg 188, 6862 WS Oosterbeek
KvK nummer 60996471, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Studio Kees Marcelis vindt uw privacy belangrijk en
zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Welke gegevens gebruikt Studio Kees
Marcelis?
Studio Kees Marcelis verwerkt uw
persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van haar diensten en/of omdat u
deze gegevens zelf aan haar heeft
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die Studio Kees
Marcelis verwerkt: naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn door u zelf
verstrekt bijvoorbeeld bij het maken van
een afspraak of voor een opdracht. Studio
Kees Marcelis bewaart deze gegevens op
een computer in Exact (een CRM systeem)
beveiligd met een wachtwoord en
tweestapsverificatie. Op uw verzoek
kunnen wij ook handmatig gegevens uit
ons systeem verwijderen. Uw persoonlijke
gegevens gebruiken wij
uitsluitend voor het opnemen van contact
voor een opdracht of project. Daarnaast
versturen wij enkele malen per jaar een
mailing, waaronder onze jaarlijkse
kerstkaart. Uw gegevens worden niet
verstrekt aan derden.
Cookies
Studio Kees Marcelis gebruikt functionele,
analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Studio
Kees Marcelis gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden.
Bij het eerste bezoek aan de website heeft

Studio Kees Marcelis u al geïnformeerd
over deze cookies en hebben we uw
toestemming gevraagd voor het plaatsen
ervan. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed
te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Op de website vindt u
buttons waarmee je de berichten of
webpagina’s kunt promoten op social
media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook.
Deze buttons werken via stukjes code die
van de social media platformen zelf
afkomstig zijn. Via deze code worden
cookies geplaatst. Wij hebben daar geen
invloed op. De social media platformen
geven in hun privacyverklaring aan wat ze
via de cookies met je gegevens doen.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google
Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van
`cookies’ (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de
website te helpen analyseren hoe
gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van
uw IP-adres) wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor

website-exploitanten en andere diensten
aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag
deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken.
Google zal uw IP-adres niet combineren
met andere gegevens waarover Google
beschikt. U kunt het gebruik van cookies
weigeren door in uw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Wij
wijzen u er echter op dat u in dat geval
wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te
maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en
voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.
Waarom gebruiken wij cookies?
§ Om de website beter te laten
functioneren.
§ Om het gebruik van de website
makkelijker te maken.
§ Om te meten of bezoekers
makkelijk de gewenste informatie
kunnen vinden op onze website.
Welke cookies gebruiken we op deze
website?
Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken
zorgen we ervoor dat u bepaalde acties
niet opnieuw hoeft uit te voeren. We
herkennen de voorkeuren die u hebt
opgegeven bij een eerder bezoek aan onze
website. Zodoende bespaart u tijd en is de
website prettiger in gebruik. Permanente
cookies kunt u verwijderen via de
instellingen van uw browser.
Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens uw
bezoek en worden automatisch verwijderd

zodra u de browser afsluit. We onthouden
welke onderdelen u tijdens een bezoek
bekijkt en stemmen daar onze diensten op
af.
Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies
geplaatst door Google, als deel van de
‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze
dienst om bezoekersgedrag bij te houden
en om rapportages te krijgen over hoe
bezoekers onze website gebruiken. Op
basis daarvan kunnen we de website
vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet
om het onthouden van persoonsgegevens,
maar om het bijhouden van uw
handelingen op de website.
Gegevens inzien, aanpassen of
verwijderen
U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen
naar info@keesmarcelis.nl. Studio Kees
Marcelis zal zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Studio Kees Marcelis neemt de
bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van Studio Kees Marcelis maakt
daarom gebruik van een betrouwbaar SSL
certificaat om te borgen dat
persoonsgegevens niet in de verkeerde
handen vallen. Mocht u de indruk hebben
dat wij uw gegevens niet goed beveiligd
hebben, of wanneer er aanwijzingen zijn
van misbruik, of wanneer u meer
informatie wenst dan kunt u ons mailen
op info@keesmarcelis.nl .
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