
 
 
 
 
 

 

Privacyverklaring 

 

Waarom Tekenbureau P. Dijkema deze gegevens nodig heeft 

 
Tekenbureau P. Dijkema verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen 
als u daar om verzoekt, en /of schriftelijk (per email en /of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch 
onverhoopt niet te bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tekenbureau P. Dijkema uw persoonsgegevens 
gebruiken in kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Hieronder vindt u 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 
- Voor en achternaam 
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer  
- E-mail adres 
- Contactformulier website P. Dijkema 
 

Hoelang worden gegevens bewaard? 

 
Tekenbureau P. Dijkema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor met u een overeenkomst is afgesloten. U gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er 

geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd. 
 

Worden uw gegevens gedeeld? 

 
Tekenbureau P. Dijkema verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor uitvoering 
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tekenbureau P. Dijkema voert 
geen onderzoeken en of enquêtes uit onder zijn opdrachtgevers. 
 

Beveiliging, Cookies 

 
Tekenbureau P. Dijkema 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 Tekenbureau P. Dijkema maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te 

borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Tekenbureau P. Dijkema maakt geen 

gebruik van cookies 

 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien 
u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op 
 

Contactgegevens Tekenbureau P. Dijkema 
 
Directeur/eigenaar  
Post en vestigingsadres   
GSM  
E-mail  
BTW nummer  
Kvk. nummer  
IBAN nummer 

 
 
: P. Dijkema  
: Treubweg 23, 9981 EB Uithuizen  
: 06-22901704  
: p.dijkema@ziggo.nl  
: 1085.04.475.B01  
: 01139706  
: NL60 RABO 0128.0668.14 
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