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Geachte heer Bütün,
U heeft ons gevraagd om juridisch advies met betrekking tot de content van uw
website auteursrechtelijk te beschermen.
In de bijlage treft u:
§

Juridische Advies over Auteursrechten op uw website

§

Copyright Notie

§

AVG-document voor uw klanten

Met vriendelijke groet,
Sukran Ince

JURIDISCHE ADVİES
Auteursrechten Butun Stukadoors
1. Auteursrechten op uw website
Het auteursrecht ontstaat vanaf het moment dat u de website heeft openbaar
gemaakt. De website die u heeft gemaakt sluit aan bij algemene ideeën of
concepten, of die opgezet is zoals meesten in uw branche het doet. U moet om
deze reden doen wat redelijkerwijs mogelijk en wat nodig is om te
voorkomen dat er nodeloos gevaar voor verwarring ontstaat.
Een auteursrecht ontstaat automatisch, maar staat nergens officieel
geregistreerd. Daarom is het ten eerste verstandig om op uw website een
Copyright Notie te vestigen. Bij een eventuele rechtszaak heeft u dan een bewijs
dat u op die datum al in het bezit was van uw werk. Dat kunt u doen door een
copyright teken met uw naam en datum op uw website te vermelden.
Echter zoals hiervoor aangegeven, ontstaat auteursrecht op een creatief werk in
beginsel vanzelf, waardoor een copyright notice overbodig is. Dit betekent echter
niet dat het gebruik van een copyright notice helemaal geen meerwaarde heeft.
De naam die op of bij een werk staat, wordt vermoed ook de naam van de maker
te zijn. Daarom kan een copyright notice toch een toevoeging zijn op het al
bestaande auteursrecht.

2. Uw Werk Officieel vastleggen
U kunt ook u bij een notaris kan uw auteursrecht op een “werk” voor u
vastleggen met een datumstempel, authentieke akte of proces-verbaalakte. Tot
slot kunt u via het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom kunt u digitaal
een datumstempel van uw werk laten vastleggen. In uw geval gaat het om
content op de website, u moet dit bespreken met de lokale notaris.
3. Voorkomen van opzettelijke schending
Het maakt het gemakkelijker om opzettelijke schending van
auteursrechten te bewijzen. Niemand kan beweren dat ze niet van jouw
eigendomsrechten afwisten, omdat je ze duidelijk met jouw copyrightvermelding
hebt laten gelden. Omdat het eenvoudiger is om opzettelijke schending van
auteursrecht te bewijzen, kun je wellicht meer schadevergoeding eisen dan
wanneer iemand jouw auteursrecht onbedoeld heeft geschonden.
Hierbij wil ik u duidelijk maken dat het is nog steeds onduidelijk of een
copyrightvermelding een bepalende factor is voor het slagen van een vordering
op grond van auteursrechten. De rechtbanken hebben deze vraag nog niet direct
beantwoord.

4. Copyrightvermelding Butun Stukadoor
Elke copyrightvermelding heeft 4 basiselementen nodig om aan de
doeleinden te voldoen:
à

Een symbool of teken dat aangeeft dat het een copyrightvermelding
is

à

Het jaar waarin het werk hebt gepubliceerd

à

Uw naam als de auteur, of eigenaar van het auteursrecht

Een verklaring van de rechten op het werk waarop je aanspraak
maak

© Copyright 2021 Butun Stucadoor Bv. All rights reserved.

Uit uw website blijkt dat het copyright is bedrukland. Bedrukland heeft op dit
moment alle auteursrechten, en u heeft het gebruiksrecht. Ik adviseer u om
hier duidelijke afspraken over te maken. Mocht u behoefte hebben aan een
overdrachtscontract, laat ons dat tijdig weten.

5. Copyrightmelding BUTUN.NL
Zoals telefonisch met u is besproken, is u geadviseerd om een korte tekst
te plaatsten waarin de bezoekers van uw website geattendeerd wordt op de
Copyright.

Let Op!
Citeren en het gebruik van foto’s op deze pagina is strikt verboden.
Alle auteursrechten op deze website zijn van Butun Stukadoor.
Mocht blijken dat u zonder toestemming content heeft overgenomen zal de
vertegenwoordigers van Butun Stukadoor een civiele rechtsprocedure
starten waarin u geconfronteerd zal worden met schadevergoeding.
Wilt u gebruik maken van de tekst, neem contact met ons op en voorkom
een sommatie en hoge kosten.
Wij gaan strikt om onze auteursrechten, hierbij gebruiken we een speciale
generator waarbij wij een dagelijkse controle uitoefenen op plagiaat.
Butun Stukadoor verwijst u meer over auteursrecht naar onderstaand
link:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2018-10-11

6. Actieve Bescherming Auteursrechten
Mocht u zich alsnog zorgen maken dat ondanks de copyright vermelding en
de juridische waarschuwing niet helpt kun u gebruik maken van Copyscape.
Copyscape biedt een online plagiaatdetectie-oplossingen, door onafhankelijke
tests. Copyscape wordt vertrouwd door miljoenen website-eigenaren om de
originaliteit van hun nieuwe inhoud te controleren, dubbele inhoud te
voorkomen en online naar kopieën van bestaande inhoud te zoeken.
www.copyscape.com

JURIDISCHE ADVİES
AVG Document voor de klanten van Butun Stukadoor
Let op, neem het onderstaand tekst over in een hyperlink.
Butun Stukadoor gevestigd te Zaandam aan Zuidervaart 51 1504 BC, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.butun.nl
info@butun.nl
0687879617
A. Persoonsgegevens Die Wij Verwerken
Butun Stukadoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoon-nummer

B. Met Welk Doel En Op Basis Van Welke Grondslag Wij
Persoonsgegevens Verwerken
Butun Stukadoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Uitvoeren van onze diensten
C. Geautomatiseerde Besluitvorming
Butun Stukadoor 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 tussen zit.
D. Hoe Lang We Persoonsgegevens Bewaren
Butun Stukadoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
Naam

3 jaar

Adresgegevens

3 jaar

Telefoonnummer

3 jaar

E-mail

7 jaar

E. Delen Van Persoonsgegevens Met Derden
Butun Stukadoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden enkel en alleen
verwerkt met de boekhouder, waarmee we een bewerkersovereenkomst hebben
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens.
F. Cookies, Of Vergelijkbare Technieken, Die Wij Gebruiken
Butun Stukadoor 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.
G. Gegevens Inzien, Aanpassen Of Verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Butun Stukadoor en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op

de

verwerking

van

uw

persoonsgegevens

sturen

naar

info@butunstukadoor.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.
Butun Stukadoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

