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Statement 
Userio ziet privacy als een fundamenteel grondrecht en hecht er veel waarde aan. Wij 
trachten zo min mogelijk gegevens van onze zakelijke contacten op te slaan en te 
verwerken, anders dan die wij noodzakelijk achten voor de gebruikelijke activiteiten en 
werkzaamheden van een ontwerpbureau. Userio houdt zich aan de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG/GDPR, per 25 mei 2018). 

Doeleinden en rechtsgrond 
Userio verwerkt gegevens van geïnteresseerden, zakelijke contacten, 
samenwerkingspartners en klanten. Dit gebeurt ten behoeve van het delen van kennis, 
samenwerking, het tot stand brengen van ontwerpen, en (kunnen gaan) leveren van 
producten en diensten. Dit gebeurt op basis van toestemming en is noodzakelijk voor 
de uitvoering van een overeenkomsten en noodzakelijk voor het nakomen van 
wettelijke verplichtingen. Gegevens worden opgeslagen voor een termijn conform 
geldende wet- en regelgeving. 

Persoonsgegevens 
Het betreft de volgende persoonsgegevens: 

• persoonsnamen 
• adressen 
• telefoonnummers 
• e-mailadressen 
• sociale media id’s 
• bedrijfsnaam en afdeling 
• bankgegevens 
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Wijze van opslag, verwerking en doorgifte gegevens. 
Gegevens worden opgeslagen op lokale gegevensdragers en middels servers en 
(cloud)diensten van Apple Inc., en Freedom Internet. Gegevens worden zo veel 
mogelijk tot uiterlijk de maximale wettelijke bewaartermijn opgeslagen. Gegevens 
omtrent geleverde diensten en betalingen worden gedeeld met Administratiekantoor 
Cijferkunst ten behoeve van de financiële administratie van Userio en de fiscale 
verwerking hiervan. Gegevens kunnen ook, na overleg, ten behoeve van de 
werkzaamheden worden doorgegeven aan andere betrokkenen in een project. 

Beveiliging 
Userio neemt maatregelen om onbevoegde toegang tot, en misbruik van, 
persoonsgegevens te verhinderen. Indien u het idee hebt dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op via 
info@userio.com. Userio maakt onder andere gebruik van de volgende 
beveiligingsmaatregelen: 

• firewall 
• virusscanner 
• encryptie van opslagmedia 
• website met beveiligde internetverbinding (userio.nl en userio.com) 

Recht op inzage, correctie en verwijdering. 
Neem s.v.p. contact op indien u inzage wilt in uw gegevens die door Userio zijn 
opgeslagen. Wij stellen u dan in de gelegenheid de gegevens in te zien, waar gewenst 
te corrigeren en/of aanvullen en, indien dit wettelijk is toegestaan, deze te laten 
verwijderen. 

Publicatie 
Deze Privacyverklaring wordt gepubliceerd via de website van Userio: 
www.userio.nl en www.userio.com . 

Deze privacyverklaring wordt wanneer nodig geüpdate.  
Laatste versie d.d. 07-12-2022

/2 2


