
PRIVACYVERKLARING M3D STUDIO 

Dit is de privacyverklaring van m3d studio, gevestigd aan De Zaayer 26, 9723 ZB te Groningen. Hier kunt u lezen om 
welke redenen m3d studio welke persoonsgegevens van u verwerkt, wat de bewaartermijnen zijn en wat uw rechten 
zijn. 


	 Doel en grondslag. m3d studio maakt gebruik van enkele persoonsgegevens van haar klanten. Het gaat om 
NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en bankrekeninggegevens. m3d studio doet dit om de 
overeenkomsten met klanten goed uit te kunnen voeren, zoals het uitbrengen van offertes en het versturen van 
facturen. Verder biedt m3d studio klanten de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, waarbij 
klanten toestemming geven voor het gebruik van de verstrekte gegevens. Hiermee kan m3d studio klanten op de 
hoogte houden van nieuws, ontwikkelingen en activiteiten. Klanten kunnen zich hiervoor te allen tijden afmelden. 


	 Bewaartermijn. m3d studio hanteert de volgende bewaartermijnen voor de door haar gebruikte 
persoonsgegevens: 


• 1 jaar: e-mailadressen ten behoeve van periodiek contact. m3d studio toetst elk jaar of bewaren nog 
relevant en noodzakelijk is. Indien toestemming is ingetrokken, hanteert m3d studio een bewaartermijn 
van één maand na intrekking. 


• 3 jaar: NAW-gegevens en e-mailadressen die nodig zijn om uitvoering te geven aan de 
overeenkomsten met klanten. 


• 7 jaar: naam en bankrekeninggegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de fiscale 
bewaarplicht. 


	 Uw rechten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt heeft u de volgende rechten:

• recht op informatie over de verwerkingen

• recht op inzage in uw gegevens

• recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen

• recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’

• recht op beperking van de gegevensverwerking

• recht op verzet tegen de gegevensverwerking

• recht op overdracht van uw gegevens.


	 U kunt een beroep doen op een van uw rechten door m3d studio een e-mail te sturen via onderstaande 
gegevens. m3d studio zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, 
informatie verstrekken over de acties die m3d studio heeft genomen naar aanleiding van het verzoek. Indien m3d 
studio geen gehoor geeft aan uw verzoek of uw verzoek afwijst en u het daar niet mee eens bent, kunt u naar de 
rechter stappen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


	 Toestemming. Als u toestemming heeft gegeven aan m3d studio om persoonsgegevens te verwerken, kunt u 
die toestemming altijd weer intrekken. Stuur in dat geval m3d studio een e-mail via onderstaande gegevens. 


	 Wijzigingen. m3d studio kan deze privacyverklaring aanpassen. Kijk daarom geregeld op de website van m3d 
studio voor de meest recente versie. Als m3d studio de privacyverklaring bijwerkt, zal m3d studio de datum achter 
'laatst bijgewerkt' onderaan de privacyverklaring aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de privacyverklaring 
of in de manier waarop m3d studio persoonsgegevens gebruikt, stelt m3d studio u hiervan op de hoogte voordat 
deze van kracht worden.


	 Contactgegevens. In het geval dat u contact wilt opnemen met m3d studio kan dat door een e-mail te sturen 
aan info@m3dstudio.nl. 
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