
 

 

 

Privacyverklaring | Studio Ilonca 

 

Dit is de privacyverklaring van Studio Ilonca, gevestigd aan Edisonstraat 2, 6717 DC Ede.  

Een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Ilonca van der Heijden.  

 

info@studioilonca.nl | KvK nummer: 71784772 

 

Studio Ilonca is een bedrijf die geboortekaarten verkoopt, zowel uit de collectie als ontwerp op maat. 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld 

en hoe Studio Ilonca daarmee omgaat. 

 

Studio Ilonca verwerkt je persoonsgegevens om de bestelling met jou als klant zo goed mogelijk te laten 

verlopen en omdat ik verplicht ben om deze te verzamelen. Hieronder vind je een overzicht van alle 

persoonsgegevens die Studio Ilonca verwerkt: 

 

- Voor en achternaam 

- Adresgegevens 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- IBAN-rekeningnummer 

 

Voor het ontwerp van een geboortekaartje worden de volgende bijzondere en/of gevoelige 

persoonsgegevens verwerkt van personen jonger dan 16 jaar: geboortedatum, geslacht, gewicht,  

lengte, tijd en geboorteplaats.  

 

Met welk doel gebruikt Studio Ilonca jouw gegevens? 

 
- Je gegevens worden door Studio Ilonca gebruikt voor het maken van jouw geboortekaart; 

 

- Om contact te kunnen opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer, indien dit nodig is om onze 

dienstverlenging uit te kunnen voeren; 

 

- Voor het afhandelen van de betaling en het versturen van de factuur met adresgegevens; 

 

- Om de goederen of diensten bij je te kunnen afleveren; 

 

- De website van Studio Ilonca verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt 

door middel van Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en worden gebruikt om mijn website 

te optimaliseren zoals bijvoorbeeld de statistieken of de duur van een website bezoek. 
 

Met wie worden deze gegevens gedeeld? 

 
Studio Ilonca verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig 

voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichting (zoals 

boekhouder/Belastingdienst). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 

een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging van jouw gegevens.  

 

mailto:info@studioilonca.nl


Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 
Studio Ilonca bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, maximaal 1 jaar om de doelen 

te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zo bewaar ik de persoonsgegevens die op de 

factuur staan vermeld en die nodig zijn voor mijn financiële administratie 7 jaar, omdat dit wettelijk 

verplicht is. 

 

Google Analytics bewaart de gegevens maximaal 24 maanden, daarna worden ze verwijderd. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Studio Ilonca gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Jouw rechten 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaart te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Ilonca en heb je het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 

organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 

persoonsgegevens sturen naar info@studioilonca.nl. 

 

Studio Ilonca wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dien bij de 

nationale toezichthouden, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Plichten 

Studio Ilonca verwerkt persoonsgegevens op grond van jouw toestemming. Denk hierbij aan het 

aanbieden van producten en/of diensten van Studio Ilonca.  

 

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 

nodig is voor het aanbieden van de producten of diensten, of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of Boekhouder. Verder worden de persoonlijke 

gegevens op de ontwerpen op mijn website altijd onleesbaar gemaakt.  

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Studio Ilonca met anderen dan de hierboven 

genoemde partijen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een product), zal daar eerst jouw toestemming 

voor worden gevraagd. Studio Ilonca behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit 

wettelijk vereist dan wel Studio Ilonca gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch 

verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Studio Ilonca te beschermen. Daarbij 

tracht Studio Ilonca altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

 

Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op.  


