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Privacyverklaring  
 
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons.  
Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy 
 te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u weten welke 
gegevens we verzamelen als u onze website en/of diensten gebruikt, 
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw 
gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.  
 
 
Creationz, gevestigt aan Pampusstraat 13, 1443 WC Purmerend, is verantwoordelijk  
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Creationz is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 67590519.  
 
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  
Creationz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  
• Voor- en achternaam  
• Bedrijfsnaam  
• Adresgegevens  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres  
 
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders  
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun 
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden  
zonder ouderlijke toestemming.  
 
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creationz.eu, 
dan verwijderen wij deze informatie. 
 
 



 

 

 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG  
WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN  
Creationz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
• Het afhandelen van uw betaling  
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder  
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening  

uit te kunnen voeren  
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
• Om goederen en diensten bij u af te leveren  
• Creationz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,  

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 
 
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN  
Creationz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast zijn er nog wettelijk 
verplichten bewaartermijnen, zoals:  
 
• Belastingwetgeving  

De belastingdienst verplicht bepaalde gegevens 7 jaar lang te bewaren  
 
 
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN  
Creationz verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien  
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Creationz blijft verantwoordelijk  
voor deze verwerkingen.  
 
Creationz garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle 
bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners 
maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.  
 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Creationz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij 
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  
 
 



 

 

 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@creationz.eu. Om er zeker van  
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
Creationz wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in  
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 
 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN  
Creationz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@creationz.eu  
 
 
PRIVACYBELEID ANDERE WEBSITES  
Op www.creationz.eu zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet 
verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie 
daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.  
 
 
HEEFT U NOG VRAGEN OVER ONS PRIVACYBELEID?  
Stuur een e-mail naar info@creationz.eu. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als 
u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.  
 
 
WIJZIGINGEN  
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op de website 
www.creationz.eu vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig 
ons privacybeleid.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONTACTGEGEVENS CREATIONZ:  
Adres:   Pampusstraat 13 

1443 WC Purmerend  
Telefoonnr:  +31 6 55 68 82 40  
Website:  www.creationz.eu  
 
B. Lautenbach is de Functionaris Gegevensbescherming van Creationz,  
zij is te bereiken via: babz@creationz.eu  
 
 
 
GOOGLE ANALYTICS  
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google 
Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de 
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over 
uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, 
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met 
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van 
cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in 
dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze 
website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden 
zoals hiervoor omschreven. 
 
 
 
 
 
 
Laats bijgewerkt op 14/04/2020 
  



 

 

 

 


