
PRIVACYVERKLARING 
 
DK5design, gevestigd aan De Dorsvlegel 6, 8141 
HC Heino, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Website: www.dk5design.nl   
Bedrijfsadres: De Dorsvlegel 6, 8141 HC Heino  
Telefoon: +31 631219026 
Dorien Kouwert is de Functionaris 
Gegevensbescherming van dk5design. Zij is te 
bereiken via info@dk5design.nl   
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt: 
DK5design verwerkt je persoonsgegevens 
doordat je gebruik maakt van haar diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan 
DK5design verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die DK5design verwerkt: 
-  Bedrijfsgegevens 
-  Voor- en achternaam contactpersoon 
-  Adresgegevens 
-  Telefoonnummer 
-  E-mailadres 
-  IP-adres 
-  Overige persoonsgegevens die je actief 

verstrekt in correspondentie en telefonisch 
-  Locatiegegevens 
-  Gegevens over jouw activiteiten op onze 

website 
-  Bankrekeningnummer 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag 
worden persoonsgegevens verwerkt 
Dk5design verwerkt jouw persoonsgegevens 
voor de volgende doelen: 
-  Het afhandelen van jouw betaling  
-  Verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of 

reclamefolder 
-  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit 

nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 

-  Je te informeren over wijzigingen van 
diensten en producten 

-  Om goederen en diensten bij je af te leveren 
-  Om de gemaakte diensten voor 

reclamedoeleinden op de website en social 
media van DK5design te plaatsen 

-  DK5design analyseert jouw gedrag op de 
website om daarmee de website te 

verbeteren en het aanbod van producten en 
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.  

-  DK5design verwerkt ook persoonsgegevens 
als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze 
belastingaangifte.  

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
DK5design bewaart je persoonsgegevens niet 
langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden 
verzameld.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
DK5design verstrekt uitsluitend aan derden en 
alleen 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 wij 
gebruiken 
DK5design gebruikt geen cookies of 
vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens die ik 
bewaar op te vragen, te corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je 
eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens door DK5design. Dat 
betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen 
om de persoonsgegevens die ik van jou heb te 
laten verwijderen. Dit kunt je doen door een 
verzoek te sturen naar info@dk5design.nl . 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
DK5design neemt de bescherming van jouw 
gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het 
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, stuur dan een mail naar: 
info@dk5design.nl 
 
DK5design 
Dorien Kouwert 
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