
PRIVACYVERKLARING DRESS YOUR BRAND. 

Dress Your Brand respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en verbindt zich ertoe de gegevens van haar 
opdrachtgevers vertrouwelijk en veilig te behandelen, geheel in lijn met de op 25 mei 2018 in werking getreden 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geeft de opdrachtgevers van Dress Your 
Brand inzicht in welke gegevens, voor welke doeleinden, op welke manieren en voor hoelang worden verkregen en 
bewaard. Daarnaast geeft deze privacyverklaring inzicht in de rechten die de eigenaar van de persoonsgegevens 
(hierna: “betrokkene”) heeft met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. 

Indien u een overeenkomst sluit met Dress Your Brand of uw gegevens achterlaat op de website van Dress Your 
Brand, gaat Dress Your Brand ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord bent met de inhoud van deze 
privacyverklaring. 

Artikel 1     Bedrijfsgegevens
Dress Your Brand is een eenmanszaak, gevestigd te 3038 AA Rotterdam aan de Bergweg 369 A01 en geregistreerd 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65184262. Dress Your Brand produceert video’s en films. Verwerk-
ingsverantwoordelijke van Dress Your Brand is Larissa Kaashoek. 

Artikel 2     Overzicht verzamelde gegevens
Hieronder is een overzicht te vinden van de gegevens die Dress Your Brand verzamelt van haar opdrachtgevers en 
de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld:

• Naam vertegenwoordiger;
• Bedrijfsnaam;
• Vestigingsadres;
• Telefoonnummer;
• Rechtsvorm;
• KvK-nummer;
• E-mailadres;
• E-mail correspondentie;
• Facturen;
• Betaalgegevens;
• Openstaand saldo;
• Opdrachtgeschiedenis;
• Geproduceerde eindproducties. 

Contactgegevens van de opdrachtgever (de naam van de vertegenwoordiger, bedrijfsnaam, rechtsvorm, KvK-num-
mer, telefoonnummer, vestigingsadres en e-mailadres) worden gebruikt ten behoeve van de communicatie tussen 
Dress Your Brand en haar opdrachtgever over de tussen hen gesloten of te sluiten overeenkomst. Daarnaast 
worden de contactgegevens gebruikt om de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn ter uitvoering van de overeenkomst.
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Om de opdracht en de uitvoering daarvan de beheren, zal Dress Your Brand tevens e-mailcorrespondentie, de fac-
turen en de betaalgegevens van haar opdrachtgevers verwerken en opslaan. Ten behoeve van de financiële admin-
istratie zal daarnaast ook het openstaande saldo worden bewaard. Op deze manier is het mogelijk om betalingen te 
controleren en facturen en eventuele herinneringen of aanmaningen te versturen. Voor dit laatste doel worden het 
e-mail- en mogelijk ook het vestigingsadres van de opdrachtgever gebruikt. Het bewaren en verwerken van deze 
gegevens geschiedt op ten behoeve van de uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. 

Voor marketingdoeleinden bewaart Dress Your Brand de opdrachtgeschiedenis van haar opdrachtgevers, alsmede 
enkele persoonsgegevens zoals de bedrijfsnaam en het e-mailadres. Vanuit commercieel belang kan een op-
drachtgever na afloop van de overeenkomst nog benaderd worden voor direct marketing. De opdrachtgever kan bij 
Dress Your Brand aangeven dit niet op prijs te stellen, waarna Dress Your Brand de gegevens voor dit doeleinde zal 
wissen uit haar bestand. 

Artikel 3     Websitegebruik
Om het gebruik van de website van Dress Your Brand (www.dressyourbrand.nl) mogelijk te maken, wordt ge-
bruik gemaakt van Google Analytics. Dress Your Brand heeft er een commercieel belang bij de hierdoor verkregen 
internetgegevens te gebruiken om haar service aan te bieden, te analyseren en waar nodig te verbeteren. Voor het 
verwerken en bewaren van deze gegevens is Dress Your Brand gebonden aan de bewaartermijnen van Google en 
om de veiligheid en betrouwbaarheid van deze verwerking te waarborgen, heeft Dress Your Brand een verwerkers-
overeenkomst met Google gesloten. 

Naast Google Analytics wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de 
browser van de gebruiker van de website worden opgeslagen op de computer. Dress Your Brand gebruikt cookies, 
omdat deze noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website, maar ook voor het gebruiksgemak van de 
website. Door de cookies worden gebruikers herkend bij een volgend bezoek aan de website van Dress Your Brand. 
Daarnaast wordt Dress Your Brand door het gebruik van de cookies in staat gesteld om haar diensten te verbeteren 
en aan te passen aan de wensen van haar gebruikers. Gebruikers van de website kunnen hun browser zo instellen 
dat zij tijdens het bezoeken van de website van Dress Your Brand geen cookies ontvangen. Ook kunnen eerder 
opgeslagen cookies van de browser verwijderd worden.
 
Op de website van Dress Your Brand zijn social media plugins geplaatst, waardoor je via verschillende buttons kan 
worden doorgelinkt naar de social media platforms YouTube, Instagram, Facebook en LinkedIn. Vanaf het moment 
dat de opdrachtgever zich bevindt op één of meer van deze social media platforms, verwijst Dress Your Brand haar 
opdrachtgever door naar de privacyverklaring van dit platform voor meer informatie over hoe op dat platform met 
de vertrouwelijkheid van gegevens wordt omgegaan. Op het beleid van YouTube, Instagram, Facebook en LinkedIn 
op het gebied van privacy en gegevensverwerking, heeft Dress Your Brand geen enkele invloed en hiervoor aan-
vaardt zij dan ook geen aansprakelijkheid. 
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Artikel 4     Verkrijging van de gegevens
Alle bovengenoemde gegevens verkrijgt Dress Your Brand van haar opdrachtgever, omdat de opdrachtgever deze 
aan Dress Your Brand heeft verstrekt. 

Het verstrekken van toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens is een voorwaarde om een 
overeenkomst met Dress Your Brand te sluiten. Indien een opdrachtgever van Dress Your Brand geen toestemming 
verleent voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens, is de consequentie hiervan dat Dress Your 
Brand haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet of niet behoorlijk na kan komen. Voor de gevolgen hiervan 
is Dress Your Brand in geen geval aansprakelijk. 

Artikel 5     Bewaartermijn van de gegevens
Op grond van de fiscale bewaarplicht is Dress Your Brand verplicht haar financiële administratie te bewaren voor 
een periode van zeven jaar. Alle gegevens met betrekking tot betaling, facturatie et cetera worden dan ook be-
waard voor een periode van zeven jaar. 
Ook alle andere in artikel 2 genoemde en gespecificeerde gegevens worden na een periode van zeven jaar verwij-
derd en vernietigd. 

Artikel 6     Beveiliging van de gegevens
De bescherming van persoonsgegevens wordt door Dress Your Brand als een serieuze zaak behandeld en daarom 
worden er passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-
making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dress Your Brand heeft de volgende maatregelen getroffen om 
persoonsgegevens van haar opdrachtgevers adequaat te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall;
• TLS. Dit betekent dat gegevens via een beveiligde internetverbinding worden verstuurd. Dit is te herkennen  
 aan ‘https’ in de adresbalk en het hangslotje in de adresbalk;
• Sterke wachtwoorden om ongewenste digitale toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen;
• Fysieke beveiliging van ruimtes waarin gegevens worden opgeslagen.

Artikel 7     Overige ontvangers van de gegevens
Dress Your Brand verstrekt de verkregen persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor 
de bedrijfsvoering of op grond van een wettelijke verplichting. Met partijen die gegevens van de opdrachtgevers van 
Dress Your Brand verwerken, zal Dress Your Brand een verwerkersovereenkomst sluiten. Met deze overeenkomst 
wordt een hoog niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd. 
Partijen die in ieder geval mogelijk toegang hebben tot deze gegevens zijn:
• De boekhouder die de administratie van Dress Your Brand beheert;
• De webbouwer en webhoster van de website van Dress Your Brand;
• Het telecombedrijven Symo (voor telefonie) en Ziggo (voor internet);
• De bank KNAB
Dress Your Brand verkoopt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 8     Geautomatiseerde besluitvorming
Dress Your Brand maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
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Artikel 9     Rechten van betrokkene
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de betrokkene een aantal rechten met be-
trekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens:
• Recht op inzage: de betrokkene heeft het recht een verzoek bij Dress Your Brand te doen om zijn gegevens  
 in te zien;
• Recht op wijziging: de betrokkene heeft het recht om, al dan niet naar aanleiding van inzage van de 
 gegevens, zijn gegevens te laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen;
• Recht op bezwaar: de betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens;
• Recht op gegevensoverdracht: de betrokkene kan een verzoek doen bij Dress Your Brand zijn gegevens   
 over te dragen aan een andere aanbieder, waarna Dress Your Brand over zal gaan tot het verstrekken van
 de verzochte gegevens in een gestructureerde en gangbare vorm, die door gangbare digitale systemen te   
 openen is;
• Recht op intrekking: de betrokkene heeft, indien zijn gegevens worden verwerkt op basis van zijn expliciete  
 toestemming, te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kan, zoals reeds genoemd in   
 artikel 5, gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Dress Your Brand. 

Indien de betrokkene van een of meer van de bovengenoemde rechten gebruik wenst te maken, kan hij hiertoe 
zijn verzoek sturen aan larissa@dressyourbrand.nl. Dergelijke verzoeken zullen zo snel mogelijk worden beoor-
deeld. Wanneer Dress Your Brand niet aan een dergelijk verzoek kan voldoen, zal zij deze beslissing gemotiveerd 
aan de betrokkene uiteen zetten. 

Tenslotte heeft betrokkene het recht een klacht in te dienen omtrent de verwerking van zijn gegevens door Dress 
Your Brand bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van dit recht kan via deze link gebruik worden gemaakt: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Artikel 10     Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan, zonder dat de opdrachtgever van Dress Your Brand daarover wordt geïnformeerd, 
eenzijdig worden gewijzigd door Dress Your Brand. Om deze reden raadt Dress Your Brand haar opdrachtgever aan 
deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen. 

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mochten opdrschtgevers of andere 
betrokkenen vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben over of op deze privacyverklaring of met betrekking tot 
andere privacy gerelateerde zaken aangaande Dress Your Brand, kunnen zij contact opnemen met verwerkingsver-
antwoordelijke Larissa Kaashoek via larissa@dressyourbrand.nl. 
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