
  

 

 
Privacyverklaring 
 
MKpr Projecten, gevestigd aan de Waldeck Pyrmontlaan 20 F14, 1075 BX Amsterdam, houdt 
zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MKpr Projecten is een PR- en 
Communicatiebureau en beheert persoonsgegevens van haar klanten en 
communicatiedoelgroepen, t.w. voor- en achternaam, adresgegevens, interessegebieden, 
telefoonnummer en e-mailadres. Onze website en/of dienst is niet ingericht op, noch heeft 
de intentie om, gegevens te verzamelen over websitebezoekers. MKpr Projecten gebruikt 
geen cookies of vergelijkbare technieken. MKpr Projecten verwerkt persoonsgegevens voor 
het toezenden van uitnodigingen, nieuwsbrieven en persberichten. Doelgroeppersonen te 
kunnen bellen en/of e-mailen is noodzakelijk om onze dienstverlening correct uit te kunnen 
voeren. 
 
MKpr Projecten bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. MKpr Projecten verstrekt geen 
herleidbare persoonsgegevens aan derden. Op de website mkpr.nl worden uitsluitend 
teksten en afbeeldingen geplaatst die direct in relatie staan tot ons werk en inzicht geven in 
de resultaten daarvan. De foto’s en publicaties zijn voor redactionele doeleinden en vrij van 
rechten. 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MKpr 
Projecten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt 
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marieke@mkpr.nl. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
MKpr Projecten beheert jouw gegevens op 1:1 basis in een private kantooromgeving, zodat 
misbruik door derden, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging niet kan gebeuren. Heb je desondanks het idee dat jouw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de 
Functionaris Gegevensbescherming: Marieke Klosters, marieke@mkpr.nl.  
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