1

PRIVACY STATEMENT XD DESIGNERS

Algemeen
1.

Deze verklaring beschrijft het privacy beleid van XD-Designers v.o.f.
(KvK nr. 27175118), kantoorhoudend in Delft aan de Dirklangenstraat 61, 2611
HV (hierna XD-Designers). Voor vragen over privacy aangelegenheden kan
contact worden opgenomen met de privacy officer van XD-Designers, zijnde
ir. S.G.A. Flik.

2.

XD-Designers is een grafisch ontwerp bureau, in de breedste zin des woords, dat
onder meer is gespecialiseerd in het ontwerpen en technisch uit ontwikkelen van
websites, applicaties en online platforms, waarvoor zij ook de hosting en/of email (hierna: Hosting) verzorgt. Met name in het kader van de Hosting kan XDDesigners verwerker zijn van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.

De Hosting verzorgt XD-Designers steeds in opdracht van een individuele
opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever), die verwerkingsverantwoordelijke is in
de zin van de AVG.

4.

XD-Designers schakelt voor de Hosting sub-verwerkers in, meer in het bijzonder
TransIp te Leiden (e-mail servers en domeinnaamregistraties) en CloudVPS te
Rotterdam (webservers). Wij hebben voor deze partijen gekozen onder meer
omdat zij ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd zijn.

5.

Persoonsgegevens die XD-Designers voor of over Opdrachtgevers verwerkt,
verwerkt XD-Designers uitsluitend voor de uitvoering van de opdrachten van
Opdrachtgevers en worden nooit aan derden verstrekt, anders dan aan de
voornoemde subverwerkers, met wie in alle gevallen een
verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG is gesloten.

Rechtmatige grondslag en bewaartermijnen
6.

XD-Designers wijst een Opdrachtgever, voor wie zij de Hosting doet, erop dat hij
voor de verwerkingen dient te beschikken over een rechtmatige
verwerkingsgrondslag.
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7.

Om een opdracht voor een Opdrachtgever uit te kunnen voeren, is het nodig dat
wij de volgende persoonsgegevens van Opdrachtgever dan wel de contactpersoon
van de Opdrachtgever verwerken:
Volledige naam, adres, woonplaats, KvK-nummer en in voorkomend geval BTWnummer van de Opdrachtgever als deze een eenmanszaak danwel
personenvennootschap is, waarvan de vennoten natuurlijke personen zijn.
Alsmede het (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, inloggegevens, IP-adres en
betalingsgegevens. Van de contactpersoon van Opdrachtgever verwerken wij de
volledige naam, het e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer. Ook verwerken
wij log gegevens, zoals wie, wanneer heeft ingelogd of heeft proberen in te
loggen op onze servers bij onze sub-verwerkers.

8.

Behalve voor de uitvoering van de opdracht kunnen wij ook persoonsgegevens
voor andere doeleinden verwerken, bijvoorbeeld voor (direct) marketing en
sollicitaties. In dat kader worden gegevens verwerkt, zoals die algemeen
gebruikelijk zijn. De verwerkingsgrondslag is dan ofwel toestemming van de
betrokkene ofwel een gerechtvaardigd belang.

9.

XD-Designers bewaart persoonsgegevens die zij voor een Opdrachtgever
verwerkt in het kader van Hosting uitsluitend gedurende de periode dat de
Hosting overeenkomst duurt, tenzij XD-Designers op verzoek van de
Opdrachtgever een afwijkende schriftelijke afspraak maakt of als zij op grond van
wet-of regelgeving persoonsgegevens langer moet bewaren.

10.

Andere persoonsgegevens, zoals die van de Opdrachtgever zelf of diens
contactpersonen, worden bewaard zolang de opdracht duurt en aansluitend
zolang door een van de partijen bij de opdracht nog niet volledige uitvoering
daaraan is gegeven of zolang er een redelijke grond is om te verwachten dat er
nog aanspraken uit de opdracht voortvloeien. Indien er een wettelijke
bewaartermijn geldt voor het bewaren van persoonsgegevens, geldt dat die
wettelijke bewaartermijn in acht wordt genomen.

11.

Indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, worden
persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard.

12.

Persoonsgegevens van sollicitanten die niet worden aangenomen, worden niet
langer bewaard dan voor de sollicitatieprocedure nodig is. In voorkomende
gevallen kan XD-Designers de sollicitant toestemming verzoeken diens gegevens
nog gedurende maximaal zes maanden in portefeuille te houden.
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13.

XD-Designers sluit met elke opdrachtgever een verwerkersovereenkomst als
bedoeld in artikel 28 AVG, met name als onderdeel van de algemene
voorwaarden van XD-Designers die op de overeenkomsten met een
Opdrachtgever van toepassing zijn. Die verwerkersovereenkomst voldoet – net
als de subverwerkersovereenkomsten – aan de AVG en regelt onder meer de
verzoeken aan XD-Designers van betrokkenen om inzage en rectificatie, welke
verzoeken steeds dadelijk aan de betreffende Opdrachtgever zullen worden
verstrekt.
Beveiliging

14.

XD-Designers heeft, rekening houdend met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende
risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen, om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen.

15.

In overleg met een Opdrachtgever kunnen aanvullende beveiligingsmaatregelen
worden getroffen.

16.

XD-Designers staat er niet voor in dat de getroffen maatregelen onder alle
omstandigheden doeltreffend zijn. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een
beveiligingsincident, dan informeert XD-Designers haar opdrachtgevers zonder
onredelijke vertraging hierover.
Rechten betrokkenen

17.

Elke betrokkene van wie XD-Designers persoonsgegevens verwerkt, heeft een
aantal rechten, zoals het recht op inzage in of correctie, verplaatsing of
verwijdering van persoonsgegevens. Ook is het mogelijk om te vragen verdere
verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of hiertegen bezwaar
te maken.

XD-Designers beschikt over procedures hiervoor. Hiervoor kan het e-mailadres
stefan@xd.nl worden gebruikt of een brief worden gestuurd naar ons adres als
vermeld onder 1. Als het gaat om de uitoefening van rechten terwijl XDDesigners slechts verwerker is, zullen wij het verzoek doorsturen aan onze
opdrachtgever.
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Klachten kunnen ook op het e-mail- en/of postadres, stefan@xd.nl en/of
Dirklangenstraat 61, 2611 HV Delft, worden ingediend of er kan een klacht
worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

