
JOUW PRIVACY IS VOOR ONS BELANGRIJK 

In deze verklaring legt Dizain B.V, gevestigd te (9723 ZA) Groningen aan het Helperpark 274, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 02058922 (hierna “Dizain”), uit welke 
persoonsgegevens Dizain verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden we gegevens verwerken en 
wat ons cookiebeleid is. 

Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je 
contact opnemen met hallo@dizain.nl. Ter bespoediging van de afhandeling verzoeken we jou in de 
onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”. Alvast dank! 

Ons privacybeleid 
Dizain respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.dizain.nl, van haar 
(potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze 
diensten te maken hebben. En ja: wij houden ons aan de eisen van de Nederlandse 
gegevensbeschermingswetgeving. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig 
verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder strikte voorwaarden delen met 
derden. 

Hoe komen wij aan je gegevens? 
Dizain verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je laat in dat 
geval persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens 
die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst dan wel 
die wij verkrijgen via de analytische cookies die wij (laten) plaatsen. Wil je weten welke cookies wij 
gebruiken? Lees dan ons cookiebeleid op onze site.  
 
En waar gebruiken we deze gegevens dan voor? 

• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief; 
• om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening; 
• om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;  
• om onze diensten bij je af te leveren; 
• voor het optimaliseren van de inhoud en de werking van onze website. 

 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

• Jouw naam; 
• Jouw telefoonnummer; 
• Jouw e-mailadres; 
• Jouw IP-adres (geanonimiseerd); 
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website; 
• Internetbrowser en apparaat type. 

 
Nieuwsbrief  
Kies je ervoor om onze nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken wij je mailadres uitsluitend om deze 
nieuwsbrief te sturen. Dit doen we alleen met jouw toestemming. Wanneer je je afmeldt voor de 
nieuwsbrief, wordt je mailadres van onze verzendlijst gewist en ontvang je de mailing niet langer. Je 
kunt je op onze site altijd opnieuw inschrijven.  

 
Wat doen we met je gegevens? 
Dizain bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor we je gegevens verzamelen. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die je ons hebt 
verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, bewaren we tot het contact heeft 
plaatsgevonden. Verder bewaren we de gegevens zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna 
bewaren we gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering, met uitzonderingen van facturen. Die 
bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen. 
 
Hoe beveiligen we je gegevens? 
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Dizain streeft ernaar je gegevens met de meest 



recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Enkele van 
deze maatregelen zijn: 

• Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, 
bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden. 

• Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall. 
• Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord. 
• Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. 
• we noemden het al even: we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw 

persoonsgegevens verwerken. 
 
Cookies 

Google Analytics 
Met deze gegevens willen we de gebruiksvriendelijkheid en werking van de website verbeteren. 

• _ga: 2 jaar 
• _gat: sessie 
• _gid: 1 dag 

Remarketing 
Met remarketing kunnen we gepersonaliseerde advertenties laten zien op basis van de 
browsegeschiedenis. 

• 1P_JAR: 1 maand 
• CONSENT: 20 jaar 
• DV: 10 min. 
• HSID: 2 jaar 
• SID: 2 jaar 
• SIDCC: 3 maanden 

Google AdWords 
Met Google AdWords zorgen we voor gepersonaliseerde advertenties. Dit kunnen zowel zoek-
advertenties als beeld-advertenties zijn. 

• APISID: 2 jaar 
• HSID: 2 jaar 
• SAPISID: 2 jaar 
• SSID: 2 jaar 
• NID: 6 maanden 

Met wie deelt Dizain jouw gegevens? 
Dizain gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan 
andere partijen. Dizain deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Jonger dan 16 jaar? 
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het 
verwerken van je persoonsgegevens als dit van een van je ouders of wettelijke voogd mag. Het is dan 
belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je 
hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te 
verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en 
correctie van je gegevens. 
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens 



Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met 
ons opnemen. Stuur hiervoor een verzoek naar Dizain, t.a.v. Dataverzoek, Helperpark 274, 9723 ZA 
Groningen. Of via hallo@dizain.nl. We zullen dan zo snel mogelijk je verzoek behandelen. 
 
Je hebt de volgende rechten:  

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;  
• het laten corrigeren van fouten;  
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;  
• intrekken van toestemming;  
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de 
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

 Klacht indienen 
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen 
bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Websites van derden 
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links 
kunnen worden bezocht. 
 
Wijzigen Privacy statement 
Dizain behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het is 
daarom aan te raden dat je dit privacy statement regelmatig naleest, zodat je van deze wijzigingen op 
de hoogte blijft. De meest actuele versie staat altijd op de website. 
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