Privacyreglement
Uw Persoonsgegevens en Privacy in onze Ontwerppraktijk
Algemeen
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwe wet ter bescherming van
privacy- en persoonsgegevens, beheerst door Nederlands recht. Op grond van deze wet heeft een
organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de
gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Ontwerppraktijk
In onze ontwerppraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is
noodzakelijk om u goed te kunnen bedienen bijvoorbeeld voor aanlevering van materialen en
gegevens en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking
noodzakelijk zijn voor de bestrijding van risicos bijvoorbeeld waar noodzakelijk bij gebruikerstests
of in het geval van ontwikkelingen die in tegenspraak staan met de veiligheid van de staat of zware
financiele of administratieve belangen.

Plichten van de Ontwerppraktijk
IDZone is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in
het bedrijf plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:











Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor het toesturen van samples, proefmodellen en producten
o voor doelmatig beheer en beleid
o voor ondersteuning van productontwikkelingsactiviteiten, wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Dit kan gebeuren via een e-mail of via onze website.
Alle medewerkers binnen IDZone hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met
uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden extra goed beveiligd tegen onbevoegde toegang door middel
van een Firewall, wachtwoordbeveiliging, encryptie (versleuteling), beveiligde
netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie, kopieën achter slot en
backups op geografisch gescheiden locaties.
IDZone is ten alle tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of
datalek aan de betrokkenen. Wij zullen binnen redelijke termijn melding geven van de
(vermeende) oorzaak, gevolgen, betrokkenen en voorgestelde oplossingen van dit lek.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
samenwerking.

Voor ontwerpgerelateerde gegevens is deze bewaartermijn in principe 10 jaar vanaf de laatste
samenwerking, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij langlopende projecten. Dit is
ter beoordeling van de ontwerper.

Uw Rechten als Betrokkene
U heeft de volgende rechten:










Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander of
andere zware financiele, administratieve, maatschappelijke of persoonlijke belangen
daardoor niet worden geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht
zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen
tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven.
Het recht op revisie in het geval van geautomatiseerde besluitvorming en profilering met
betrekking tot uw persoonsgegevens.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Het recht om bij concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens op uw kosten
een DPIA (Data Protection Impact Assessment) of Audit te laten uitvoeren door een
onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle
punten van de overeenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via e-mail of middels het webformulier op
onze contactpagina kenbaar maken aan IDZone1. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door
een schriftelijk gemachtigde vertegenwoordiger.

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden
IDZone wisselt alleen, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante gegevens
veilig en betrouwbaar uit met derde partijen. Onze medewerkers hebben de verplichting
vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat derde partijen
zoals marketingbureaus, fabricagebedrijven en fabrieken voor verstrekking van uw
persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaan echter
enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de ontwerper
doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw
bedrijf of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk
mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere dienstverleners.
Ook kunnen er ontwerpgerelateerde gegevens gedeeld worden met externe specialisten. Daarbij
gaat het om specifieke aspecten zoals wensen van gebruikersgroepen, materiaalgebruik en
constructie van hardware en/of software. Zo dragen wij als ontwerppraktijk bij aan innovatie.

1

IDZone is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om
de materialen of gegevens persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het
formulier aangeven.

