
Privacyverklaring 

Bij het verlenen van mijn diensten binnen mijn bedrijf verwerk ik persoonsgegevens van 
opdrachtgevers en medewerkers van deze opdrachtgevers.  Om je te informeren hoe ik met deze 
persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Op alle persoonsgegevens die ik 
verwerk is de privacyverklaring van toepassing.  

Ik houd mij aan de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarin staan 
de regels over de bescherming van je privacy. 

Het gebruik van persoonsgegevens 
Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens 
• Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers 
• Gespreksverslagen 

Doeleinden 
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

• Het onderhouden van contact 
• Facturering 
• Onderhouden van contact met opdrachtgevers 
• Maken van afspraken met (potentiële) opdrachtgevers of samenwerkingspartners 
• Opstellen van offertes 
• Mijn belastingaangifte  

Bewaren van gegevens 
Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in 
deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang 
zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer 
bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale 
bewaarplicht.  

Verstrekking aan derden  
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor 
de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn 
IT-leverancier, web/mailbeheer, mijn administrateur. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook 
slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 
Ik zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Bescherming van persoonsgegevens 
Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang 
van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Recht op inzage 
Je hebt recht op inzage van je gegevens. Hiervoor kun je een verzoek indienen. Ook kun je mij 
altijd vragen je persoonlijke gegevens te wijzigen of te wissen. Ik zal dan gegevens wijzigen of 
wissen tenzij ik ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden. 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij 
weten. Mocht je  er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen 
bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je  kunt hiervoor contact opnemen 
met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Annelies de Groot, september 2019 


