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Creative Cactus hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en 

persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn voor het tonen van de website, het verwerken van contactformulieren en het 

opstellen van offertes en facturen. Deze gegevens worden verwerkt in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze Privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens verkregen 

via www.creative-cactus.com en www.creativecactus.nl.  

 

 

1. Bedrijfsgegevens 

Creative Cactus is opgericht in 2015 onder de naam A Media & Design staat vanaf 

1-1-2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 68016913. Op 1-7-

2017 is de naam veranderd naar Creative Cactus. Creative Cactus is gevestigd op 

Getelberg 19, 6121 XR te Born (Nederland).  

 

2. Gegevensvastlegging 

Gegevens worden vastgelegd voor het verwerken van offertes, facturen, beheren 

van gemaakte afspraken en het communiceren met de eigenaar van de 

gegevens.  

De gegevens die vastgelegd kunnen worden zijn de volgende: 

- Naam contactpersoon 

- NAW-gegevens contactpersoon (indien nodig) 

- Bedrijfsgegevens (naam, adres, woonplaats) 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

http://www.creative-cactus.com/
http://www.creativecactus.nl/


Gevoerde correspondentie via post, telefoon, e-mail, what’s app en social media 

wordt verwerkt en opgeslagen. Bevestigingen van opdrachten, akkoord op 

offertes, facturen en afhandelingen van opdrachten horen hier ook toe.  

 

De gegevens worden bewaard zolang als een opdracht en/of samenwerking 

aanwezig is. Daarna bewaart Creative Cactus de gegevens 24 maanden voor 

eventuele volgende opdrachten en/of samenwerkingen.  Sommige gegevens 

zijn wij genoodzaakt langer te bewaren wanneer de wet dit verplicht. Denk hierbij 

aan facturen die 7 jaar bewaart dienen te worden volgens de Belastingdienst.  

 

3. Doeleinden 

Het verwerken van gegevens wordt voor één of meer van de onderstaande 

doeleinden gebruikt: 

- Het afhandelen van betalingen 

- Om de eigenaar van de gegevens te kunnen bellen, e-mailen of what’s 

appen wanneer dit nodig is om u een dienst goed te kunnen verlenen 

- Om goederen of diensten bij de eigenaar van de gegevens te kunnen 

afleveren 

- Het verwerken van persoonsgegevens wanneer Creative Cactus hiertoe 

wettelijk verplicht is, zoals gegevens die benodigd zijn voor de 

belastingaangifte. 

 

4. Vertrekking van persoonsgegevens aan derden 

De verstrekte gegevens worden enkel doorgegeven aan derde partijen wanneer 

dat noodzakelijk is voor het leveren van producten of diensten. Denk hierbij aan 

het laten drukken en bezorgen van drukwerk of de hosting van een website. 

Voordat deze gegevens worden verstrekt zal er schriftelijk toestemming worden 

gevraagd aan de eigenaar van de gegevens. 

 



Wanneer het niet nodig is voor het leveren van producten en/of diensten, zal 

Creative Cactus geen gegevens aan andere partijen verstrekken.   
 

5. Beveiliging  

Alleen Anke Meuwissen (eigenaar Creative Cactus) heeft toegang tot deze 

gegevens.  

 

6. Cookies 

Cookies kunnen gegevens bevatten over o.a. interesses. Dit zijn tijdelijke 

bestanden die een computer, tablet en/of smartphone bewaart wanneer de 

website wordt bezocht. Door cookies is het mogelijk om bijvoorbeeld 

automatisch te kunnen inloggen of formulieren makkelijker in te vullen. Cookies 

worden ook toegepast zodat Creative Cactus kan zien welke diensten interessant 

worden gevonden. Deze kunnen gemakkelijk in de instellingen van uw browser 

worden uitgezet. 

 

7. Websites van derden  

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die met 

www.creative-cactus.com of www.creativecactus.nl zijn verbonden. 

 

8. Recht op inzage  

Het is altijd toegestaan om inzage in de gegevens uw bedrijf aan te vragen. Ook 

kan een verzoek deze gegevens te wijzigen, aanvullen of te verwijderen worden 

ingediend. Dit kan door contact met Creative Cactus op te nemen via 

anke@creativecactus.nl.   
 

http://www.creative-cactus.com/
http://www.creativecactus.nl/

