
PRIVACYVERKLARING van Alexive Media 

Je leest nu de privacyverklaring van Alexive Media, een bedrijf dat zicht richt op het maken van 
commerciële video’s voor bedrijven. Je kunt hierbij denken aan social media video’s of een bedrijfsvideo 
voor op de website van een bedrijf.  

In verschillende situaties verzamelt Alexive Media jouw gegevens. Deze verklaring legt uit welke gegevens 
Alexive Media verzamelt, wij deze gegevens verzamelen en wat er met jouw gegevens gedaan wordt.  

Alexive Media v.o.f. 
Koningskampen 11 
5321 JK, Hedel 
info@alexivemedia.nl 
073-2056644 
www.alexivemedia.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Alexive Media v.o.f. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer  
- E-mailadres  
- Bankrekeningnummer 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

Alexive Media v.o.f. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

1. Contact opnemen: Als je via het websiteformulier of een advertentieformulier contact met Alexive 
Media opneemt, worden jouw gegevens verzameld. De gegevens waar om gevraagd wordt 
hebben wij nodig om contact met je op te nemen om je een voorstel of dienst aan te kunnen 
bieden, zoals je naam en e-mailadres. Ook hebben wij je gegevens nodig wanneer we contact met 
je willen opnemen over een tussen jou en ons gesloten opdracht, zoals bijvoorbeeld je 
telefoonnummer.  

2. Het sturen van een offerte/factuur: Wanneer een tussen jou en Alexive Media gesloten opdracht 
gefactureerd wordt, worden jouw naam en adresgegevens gebruikt op de factuur.  

3. Het afhandelen van je betaling: Op het moment dat je een betaling overmaakt op het 
bankrekeningnummer van Alexive Media, wordt je bankrekeningnummer verzamelt ter 
afhandeling van je betaling in onze administratie.  

Ontvangers van jouw gegevens 

Jouw gegevens worden door Alexive Media gedeeld met een aantal ontvangers, uitsluitend voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hieronder 
vind je een overzicht van de ontvangers van jouw gegevens: 



1. Website hosting: De website en e-mail van Alexive Media worden gehost door een website host. 
Als je contact met ons opneemt via het websiteformulier of via e-mail, wordt die informatie 
opgeslagen op de servers van de website host.  

2. Facturatie: Om de tussen Alexive Media en jou gesloten opdracht aan je te factureren, sturen wij 
een factuur via een facturatie programma. Op de factuur worden jouw naam en adresgegevens 
vernoemd.    

3. Boekhouding: Wanneer je een betaling overmaakt naar het bankrekeningnummer van Alexive 
Media, wordt deze overboeking samen met je bankrekeningnummer ingelezen in ons 
boekhoudprogramma. Daarnaast worden facturen met daarop je naam en adresgegevens ook 
ingelezen in dit boekhoudprogramma.  

4. Administratiekantoor: De gegevens die Alexive Media van je verzamelt en die worden ingelezen in 
ons boekhoudprogramma, worden ook gedeeld met ons administratiekantoor om onze 
administratie te verzorgen.   

Geautomatiseerde besluitvorming  

Alexive Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen 
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 
Alexive Media) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Alexive Media bewaart je gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan dat we ze nodig hebben voor 
het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij de wet voorschrijft je gegevens langer te bewaren. De gegevens 
die we van je nodig hebben voor een correcte administratie bewaren we volgens de wettelijke 
bewaartermijn.    

Hoe we persoonsgegevens beveiligen 

Alexive Media neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus. We nemen passende maatregelen 
om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot jouw gegeven en dat ze veilig bewaard worden.  

We bewaren en beheren je gegevens via de eerdergenoemde software. De toegang tot deze software is 
beveiligd met een wachtwoord, net als de fysieke computers binnen Alexive Media waar deze software op 
gebruikt wordt. Daarnaast is de website van Alexive Media beveiligd met een SSL-certificaat, wat staat 
voor een beveiligde verbinding.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Alexive Media gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

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 Alexive Media v.o.f. en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die 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 info@alexivemedia.nl. Om er zeker van te zijn 
dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
Alexive Media v.o.f. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  


