Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Sore Eye Creations, gevestigd te Rondostraat 55, 7534 GJ
Enschede. KvK-nummer: 55687725. E-mail: info@soreeyecreations.nl.
Voor onze dienstverlening verzamelen wij persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om
contact met u te kunnen onderhouden en u onze producten (video’s, animaties e.d.) te kunnen
leveren. Beeldmateriaal in de vorm van het eindproduct kunnen wij inzetten voor reclame voor
onszelf.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
1. uw naam,
2. uw bedrijfsnaam,
3. het adres van uw bedrijf,
4. uw telefoonnummer(s),
5. uw e-mailadres,
6. uw profielnamen van eventuele social media kanalen,
7. uw (zakelijke) bankrekeningnummer en
8. beeldmateriaal waarin u en uw medewerkers voorkomen (indien van toepassing).
Verwerkersovereenkomst met derden
Voor de uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik van onderstaande organisaties
(indien van toepassing).

• Onze website wordt gehost door Antagonist. Zij hebben met ons een
verwerkersovereenkomst afgesloten. Zij kunnen ondermeer de volgende gegevens op hun
servers bewaren:
1. uw IP-adres,
2. uw e-mailadres.
Kijk voor meer informatie op https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf
(BIJLAGE 1: VERWERKING PERSOONSGEGEVENS).

• De website van onze dochteronderneming, UwMinuut.nl, wordt gehost door Vimexx. Zij
hebben met ons een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zij kunnen ondermeer de volgende
gegevens op hun servers bewaren:
1. uw IP-adres,
2. uw e-mailadres.
Kijk voor meer informatie op https://www.vimexx.nl/algemene_voorwaarden.pdf (BIJLAGE 1:
VERWERKERSOVEREENKOMST).

• Mocht het contact tussen u en ons verlopen via social media, zoals LinkedIn of Facebook,
dan gaan wij ervan uit dat u zich op de hoogte hebt gesteld van hun privacyverklaring en
daarmee akkoord bent.

• In de meeste gevallen maken wij gebruik van de website van WeTransfer om u het
(eind)product te sturen. Zij verwerken de volgende gegevens:
1. uw e-mailadres,
2. uw IP-adres,
3. het type bestand dat wij u sturen en de naam,
4. instellingen voor land en taal,
5. de browser die u gebruikt en
6. uw besturingssysteem.
Kijk voor meer informatie op https://wetransfer.com/legal/privacy.
In de overige gevallen krijgt u het (eind)product rechtstreeks van ons, dus zonder
tussenpersoon.

Verder delen wij uw gegevens met niemand tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft
gegeven. Bijvoorbeeld om rechtstreeks een afspraak te kunnen maken met iemand die wij voor uw
opdracht inhuren.
Cookies
Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer als u een website
bezoekt. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om er voor te zorgen dat u eenmalig wordt
geattendeerd op deze privacyverklaring als u uw browser opent en onze website bezoekt. Zodra u
uw browser sluit, worden deze cookies weer verwijderd.
Wij plaatsen alleen functionele cookies. Wij plaatsen geen analytische cookies, of cookies van
derden.
Geautomatiseerde besluitvorming
In het geval van ons bestelformulier gebeurt de verwerking van persoonsgegevens
geautomatiseerd. De besluitvorming is echter nooit geautomatiseerd. Alle besluiten gebaseerd op
geautomatiseerd verzamelde gegevens worden genomen door een medewerker van UwMinuut.nl.
Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het naar behoren uitvoeren van een
overeenkomst met u. En zo lang de wet ons verplicht om deze gegevens te bewaren. Zo dienen
we facturen en offertes 7 jaar te bewaren. De hierin opgenomen persoonsgegevens kunnen wij om
die reden niet eerder verwijderen.
Indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan, vragen wij u akkoord te gaan met
verspreiding van het eindproduct (bijvoorbeeld uw bedrijfsfilm) via social media. Bij akkoord zal uw
film op internet te vinden zijn tot u ons verzoekt deze te verwijderen.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen
om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.
Mocht u het idee hebben dat onze beveiliging tekort schiet of dat er sprake is van misbruik, neem
dan contact met ons op via info@soreeyecreations.nl.
Uw rechten
U heeft te allen tijde de volgende rechten:
1. recht op inzage, rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens,
2. recht op vergetelheid (het wissen van alle persoonsgegevens),
3. recht om uw door ons verzamelde persoonsgegevens te ontvangen, of die rechtstreeks te
laten overdragen aan een andere organisatie,
4. recht om een gegeven toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken,
5. recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en
6. recht op een menselijke blik bij besluiten.
Wilt u gebruik maken van (een van) uw rechten, neem dan contact met ons op via
info@soreeyecreations.nl.
Heeft u een klacht, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere
privacytoezichthouder indien u in een ander land woonachtig bent.

