Privacy statement
Studio MK vindt privacy erg belangrijk. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid
om uw privacy te beschermen. We hebben deze pagina ingericht om u te laten weten welke
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens
verzamelen. Deze Privacy statement is van toepassing op de diensten van Studio MK. Wij
zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Wij
respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site, daarom zorgen wij ervoor dat
persoonlijke informatie die bij ons terecht komt vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik van onze diensten
Indien u gebruik maakt of interesse heeft in onze diensten, dan vragen we u om enkele
persoonsgegevens. Gegevens waar wij om vragen worden alleen gebruikt om met u op uw
verzoek in contact te komen of om de dienst conform afspraken uit te kunnen voeren. De
gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de uitvoering van het contact of
opdracht of zolang de wet-en regelgeving voorschrijft de gegevens te bewaren. Uw gegevens
worden niet gebuikt voor marketing en reclamedoeleinden van Studio MK.
Communicatie
Wanneer u een mail of een contactformulier stuurt naar Studio MK, geeft u uw gegevens
zodat wij met u in contact kunnen treden. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het
doeleinde waarvoor u ze verstrekt heeft en niet langer bewaard dan nodig.
Portfolio
Studio MK heeft een portfolio om aan derden haar werk te laten zien. Het portfolio is
aangepast zodat er geen foto’s meer zichtbaar zijn waar privacy gevoelige informatie op
staat. Tenzij er persoonlijk om toestemming is gevraagd om dit beeld te tonen.
Cookies
Studio MK maakt gebruik van Google Analytics waardoor analytische cookies worden
aangemaakt (zoals IP adressen). Deze functionele cookies worden alleen gebruikt om de
website van Studio MK te verbeteren qua usability.

