
Privacy verklaring 

Final Design, gevestigd aan Molenweg 155, 6543 VB Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Final Design 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
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Final Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Als u daar om verzoekt, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te          
kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Final Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 6 maanden bewaard indien er geen 
overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Final Design verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Final Design gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@finaldesign.nl. Final Design zal zo snel mogelijk, maar 
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Final Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Final Design maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
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Privacy declaration 

Final Design, located at Molenweg 155, 6543 VB Nijmegen, is responsible for the processing of personal data 
as shown in this privacy statement.

Personal data that we process
Final Design processes your personal data because you use our services and / or because you provide them 
yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

- First and last name
- Address data
- Phone number
- E-mail address

For what purpose and on what basis we process personal data
Final Design processes your personal data for the following purposes:
If you request this, to be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services.

How long we keep personal data
Final Design does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for 
which your data is collected. Your data will not be stored for longer than 6 months if no agreement is reached 
with you.

Sharing of personal data with third parties
Final Design only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with 
you, or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques that we use
Final Design does not use cookies or similar techniques.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction 
or deletion to info@finaldesign.nl. Final Design will respond to your request as soon as possible, but within 
four weeks.

How we secure personal data
Final Design takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, 
loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification.
Final Design website uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the 
wrong hands.

Office
Molenweg 155
6543 VB Nijmegen

T (024) 350 31 46
E info@finaldesign.nl
I www.finaldesign.nl

F n a l D e s g n
MA R K E T CO M M U N I C AT I O N

E info@finaldesign.nl

BTWnr. NL001864870B56 

KVK 09139615

Page 2 of 2

Art To Work is a trade name of Final Design

mailto:info@finaldesign.nl
https://www.finaldesign.nl
mailto:info@finaldesign.nl
mailto:info@finaldesign.nl



