
PRIVACY VERKLARING 

Hier v ind je de pr ivacy verklar ing van Sylv ia Machgeels.  Hier in wordt 
omschreven hoe er met jouw persoonl i jke gegevens om wordt gegaan en wat 
jouw rechten zi jn met betrekken tot  jouw gegevens. 

De pr ivacyverklar ing zal  soms gewi jz igd worden door bi jvoorbeeld 
wetswi jz igingen. Het is daarom raadzaam de verklar ing per iodiek te 
raadplegen.

SYLVIA MACHG EELS

Sylv ia Machgeels is een eenmanszaak, vernoemd naar de opr ichter,  die z ich 
r icht  op ontwerp- en i l lustrat ie werk met als doel  om mensen te faci l i teren in 
het deelbaar en toegankel i jk  maken van hun verhaal .  Di t  kunnen bi jvoorbeeld 
hand getekende i l lustrat ies z i jn voor PR doeleinden, maar ook l ive getekende 
beelden en creat ieve sessies t i jdens bedri j fsbi jeenkomsten of  evenementen 
om ook de meer abstracte verhalen in duidel i jke,  samenvattende beelden te 
communiceren. 
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In deze pr ivacy verklar ing wordt toegel icht  welke gegevens verzameld en 
gebruikt  worden, maar ook hoe en tot  wel  doel .

GEG EVENS: wat en waarom?

Sylv ia Machgeels gebruikt  gegevens op basis van de volgende 
rechtsgronden: 

Het gebruik /  de verwerking is noodzakel i jk  voor. . .
. .  de ui tvoer ing van een overeenkomst met jou.
. .  het  nakomen van wettel i jke verpl icht ingen.
. .  de behart iging van de gerechtvaardigde belangen van Sylv ia Machgeels .

Er worden voor twee doelen persoonsgegevens verzameld door Sylv ia 
Machgeels.  Hieronder worden deze toegel icht :

Contact  opnemen en voorstel 
Persoonsgegevens worden verzameld als j i j  contact opneemt met Sylv ia 
Machgeels v ia e-mai l ,  te lefoon of  persoonl i jk  v ia een vis i tekaart je.  In sommige 
si tuat ies zal  er  contact opgenomen worden met jou v ia persoonsgegevens 
die z i jn ont leend aan social  media plat forms, zoals LinkedIn en openbare 
zakel i jke websi tes.  Enkel  de noodzakel i jke gegevens om een voorstel ,  dienst 
of  samenwerking aan te kunnen bieden worden verzameld. 

De volgende gegevens worden verzameld: je naam, bedri j fsnaam, 
bedri j fsadres,  e-mai ladres,  te lefoonnummer en  projectomschri jv ing .  In 
sommige geval len worden extra persoonsgegevens aan je gevraagd, wanneer 
die noodzakel i jk  z i jn om verzoeken of  vragen te beantwoorden. 

Het ui tvoeren van de overeenkomst 
Aangezien Sylv ia Machgeels helpt  met het verbeelden van projecten 
of  verhalen van bedri jven of  personen, zal  het  e indproduct soms ook 
persoonl i jke gegevens bevatten. Denk hierbi j  aan een getekend portret  of 
de namen van deelnemers verwerkt  in een getekende en gedrukte f lyer. 
De inhoud van een product of  dienst wordt natuur l i jk  a l t i jd van te voren 
met je besproken en Sylv ia Machgeels zal  nooi t  zonder toestemming deze 
eindproducten delen of  toegankel i jk  maken voor anderen. In geval len waar 
bedri j fsgevoel ige ( interne) informat ie verwerkt  wordt in het eindproduct,  wordt 
met het bedri j f  een geheimhoudingscontract opgesteld,  indien gewenst.

Al le bovengenoemde gegevens worden al leen verwerkt  met jouw toestemming, 
dan wel ter  u i tvoer ing van de overeenkomst of  omdat verwerking noodzakel i jk 
is  om jouw in contact te brengen met potent ië le relat ies.  Jouw gegevens 
zul len nooi t  verkocht worden aan derden. 



GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Sylv ia Machgeels maakt geen gebruik van geautomat iseerde verwerkingen 
om beslui ten te nemen over zaken die (aanzienl i jke) gevolgen kunnen 
hebben voor jouw. Hierbi j  gaat het om beslui ten die worden genomen door 
computerprogramma’s of  -systemen, zonder dat daar een mens tussen zi t .

ONTVANG ERS: wie?

De gegevens die Sylv ia Machgeels ontvangt en verwerkt ,  worden beheerd 
d.m.v.  de volgende computersystemen:

Outlook |  De e-mai l  van Sylv ia Machgeels wordt gehost bi j  Out look Mai l .  Als j i j 
contact opneemt v ia e-mai l ,  worden die betref fende mai ls opgeslagen op de 
servers van Out look Mai l .

Google Dr ive |  Ui tgewisselde project-  bedri j fsgegevens die nodig zi jn bi j  de 
ui tvoer ing van de overeenkomst,  e indproducten en facturen worden bewaard 
op Google Dr ive. 
 
Google Calendar |   Om afspraken in te plannen wordt Google Calendar 
gebruikt .  Hier in worden gegevens zoals je naam en wel l icht  adres -  indien 
nodig voor de afspraak -  gebruikt  en opgeslagen op de servers van Google.
 
WIX |  De websi te is gemaakt met WIX en dient om je te informeren over de 
diensten en producten van Sylv ia Machgeels.  Sylv ia Machgeels heeft  geen 
zeggenschap over het pr ivacybeleid van WIX. Voor meer informat ie wordt 
doorverwezen naar de pr ivacyverklar ing van WIX. 

Hyperl inks van derden
Deze websi te bevat hyper l inks naar websi tes van andere part i jen en social 
media buttons. Deze part i jen kunnen dus een ander pr ivacybeleid hebben. 
Sylv ia Machgeels heeft  geen zeggenschap over de diensten en/of  websi tes 
van derden waarnaar wordt gel inkt .  Deze pr ivacy verklar ing heeft  a l leen 
betrekking op (persoons)gegevens die door Sylv ia Machgeels worden 
verwerkt . 

COOKIES

Sylv ia Machgeels gebruikt  a l leen technische en funct ionele cookies,  en 
analyt ische cookies die geen inbreuk maken op je pr ivacy. Een cookie is 
een klein tekstbestand dat bi j  het  eerste bezoek aan deze websi te wordt 
opgeslagen op jouw computer,  tablet  of  smartphone. 



De cookies die deze websi te gebruikt  z i jn noodzakel i jk  voor de technische 
werking van de websi te en jouw gebruiksgemak. Ook kan hiermee onze 
websi te geopt imal iseerd worden. Ook derde part i jen kunnen cookies en 
vergel i jkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen. Je kunt 
je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stel len dat deze 
geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook al le informat ie die eerder is 
opgeslagen via de instel l ingen van je browser verwi jderen.

BEWAARTERMIJN: hoe lang?

Jouw gegevens worden voor langere t i jd bewaard door Sylv ia Machgeels, 
maar nooi t  langer dan nodig is voor het ui tvoeren van act iv i te i ten,  tenzi j 
op grond van een wettel i jke regel ing jouw gegevens langer moeten worden 
bewaard.

Contact  opnemen  
Op het moment dat je contact opneemt met Sylv ia Machgeels v ia mai l , 
dan worden de gegevens die j i j  meestuurt ,  zoals bi jvoorbeeld je naam, 
bedri j fsnaam, en e-mai ladres,  opgeslagen op de mai lserver.  Deze mai ls 
worden tot  maximaal twee jaar bewaard. Zakel i jke relat ie-gegevens, zoals in 
de facturen worden zeven jaar bewaard, volgens de wet.

Het ui tvoeren van de overeenkomst 
Persoonsgegevens die nodig zi jn voor de communicat ie en organisat ie t i jdens 
het ui tvoeren van de act iv i te i ten worden tot  maximaal twee jaar bewaard. 
De geleverde eindproducten worden voor onbepaalde t i jd bewaard voor 
persoonl i jk  archief  en/of  port fo l io.

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te z ien,  te corr igeren of  te 
verwi jderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te t rekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking 
van jouw persoonsgegevens door Sylv ia Machgeels en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen 
om de persoonsgegevens die Sylv ia Machgeels van jou beschikt  in een 
computerbestand naar jou of  een ander,  door jou genoemde organisat ie,  te 
sturen. 

Om gebruik te maken van deze rechten kun je een e-mai l  te sturen naar info@
sylviamachgeels.nl .  Om er zeker van te z i jn dat di t  verzoek door jou gedaan 
is,  wordt gevraagd om een kopie van je id-bewi js mee te sturen waarbi j  de 
pasfoto,  de nummers onderaan het paspoort ,  het  id-bewi jsnummer en BSN 
onleesbaar z i jn gemaakt.  Het streven is om binnen twee weken te reageren.



Je hebt ook de mogel i jkheid om een klacht in te dienen bi j  de nat ionale 
toezichthouder,  de Autor i te i t  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
l ink:  ht tps: / /autor i te i tpersoonsgegevens.nl /n l /contact-met-de-autor i te i t -
persoonsgegevens/t ip-ons

BEVEILIG ING

Sylv ia Machgeels neemt de bescherming van jouw gegevens ser ieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik,  ver l ies,  onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wi jz iging tegen te gaan. 
De eerder genoemde systemen en software,  waar in jouw gegevens worden 
beheerd, z i jn bevei l igd met een wachtwoord. De apparaten die gebruikt 
worden om jouw gegevens te openen en bewerken zi jn elk zel f  ook 
vergrendeld met een wachtwoord en/of  v ingerafdruk.  Het aantal  apparaten 
wordt beperkt  tot  a l leen de benodigde apparaten.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet  goed bevei l igd zi jn 
of  er  aanwi jz ingen zi jn van misbruik,  neem dan contact op via info@
sylviamachgeels.nl .

PLICHTEN 

De gegevens die verpl icht  z i jn om aan te leveren, z i jn de minimale benodigde 
gegevens voor het aanbieden van de diensten of  producten -  zoals 
beschreven op de tweede pagina van di t  document.  Als deze verpl ichte 
gegevens niet  worden aangeleverd, kan Sylv ia Machgeels de betref fende 
dienst niet  aanbieden.

Mocht het nodig z i jn gegevens die je hebt gedeeld met Sylv ia Machgeels met 
anderen dan de hierboven genoemde part i jen te delen (voor bi jvoorbeeld het 
aanbieden van een dienst) ,  dan zal  daar eerst  jouw toestemming voor worden 
gevraagd.

Sylv ia Machgeels behoudt z ich het recht de gegevens te openbaren wanneer 
di t  wettel i jk  is  vereist ,  dan wel wanneer Sylv ia Machgeels di t  gerechtvaardigd 
acht om te voldoen aan een jur idisch verzoek of  proces; of  om de rechten, 
eigendom of vei l igheid van Sylv ia Machgeels te beschermen. Daarbi j  wordt 
jouw recht op pr ivacy al t i jd zoveel  mogel i jk  gerespecteerd.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via de contactgegevens, 
zoals aangegeven op de eerste pagina van di t  document.

 Sylvia Machgeels

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

