
De Creatiespiraal, gevestigd aan Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: Marinus Knoope, info@decreatiespiraal.nl https//:decreatiespiraal.nl  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
De Creatiespiraal verwerkt alleen uw naam en e-mailadres als u dat naar ons stuurt. We gebruiken 
die om uw vraag te beantwoorden.  We gebruiken geen social media plugins.  
 
Wij verwerken geen bijzondere  en/of gevoelige persoonsgegevens  
 
De Creatiespiraal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
-U te kunnen e-mailen in antwoord op uw vraag of opmerking via ons contactformulier.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
De Creatiespiraal niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
De Creatiespiraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het contact te 
onderhouden dat u gezocht heeft.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
De Creatiespiraal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De Creatiespiraal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
 
Wij verwijderen de contactgegevens die wij van u hebben op uw verzoek. Stuurt u daarvoor een e-
mail naar:  info@decreatiespiraal.nl. Wij verwijderen alleen het e-mailadres dat u gebruikt om 
verwijdering te vragen, niet een e-mailadres dat van een andere e-mailaccount komt.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
De Creatiespiraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met info@decreatiespiraal.nl 
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