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Jouw privacy is erg belangrijk. Daarom verwerk ik alleen gegevens die ik nodig heb voor het verlenen van mijn
diensten. Met de gegevens die ik opsla ga ik zorgvuldig om. In mijn privacybeleid geef ik onder andere aan
welke gegevens ik waarom opsla en/ of gebruik en wanneer ik jouw gegevens met derden deel. Ook vermeld ik
welke rechten je hebt met betrekking tot de gegevens die ik van jou heb.
Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Voor het verlenen van mijn diensten verwerk ik de voor- en achternaam en de contactgegevens van de
contactpersoon van het bedrijf aan wie ik mijn diensten verleen. Je kunt dan ook denken aan telefoonnummers
en e-mailadressen.
Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens verwerk ik enkel voor mijn dienstverlening en wanneer het wettelijk verplicht is
persoonsgegevens te verwerken.
Wijze van verwerken en bewaartermijn
Jouw gegevens verwerk ik zoals wettelijk verplicht en bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is voor mijn
dienstverlening. Ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar.
Als je hebt aangegeven geen gebruik meer te willen maken van mijn diensten, dan zal ik jouw gegevens
verwijderen uit mijn contactgegevens. Facturen met jouw persoonsgegevens moet ik wel bewaren in verband
met wettelijke administratieve verplichtingen.
Wie heeft inzage in de gegevens?
Jouw gegevens kunnen enkel verwerkt en geraadpleegd worden door mijzelf en stel ik nooit voor commerciële
doeleinden ter beschikking aan derden.
Wanneer geef ik jouw persoonsgegevens wel aan derden door? Dit doe ik alleen als het wettelijk verplicht is of
jij mij daarom verzoekt. Uiteraard stel ik jou ervan op de hoogte wanneer ik jouw gegevens aan derden
verstrek.
Kwaliteitseisen persoonsgegevens
Het is belangrijk dat alle persoonsgegevens die je aan mij doorgeeft correct en nauwkeurig zijn.
Als je van plan bent de persoonsgegevens van iemand anders aan mij te versturen, dan kan dit alleen als
diegene daarvoor toestemming heeft verleend en nadat ik diegene heb geïnformeerd over hoe ik zijn of haar
persoonsgegevens zal gebruiken.
Beveiliging
Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorg, rekening
houdend met de stand van de techniek, voor passende, technische en organisatorische maatregelen om een op
het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer ik gebruik maak van diensten van derde
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partijen, zoals een IT-leverancier, zal ik in het kader van de bescherming van jouw persoonsgegevens in een
verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over beveiligingsmaatregelen.
Website
Voor mijn website maak ik gebruik van de software van JouwWeb. Om de website technisch gezien zo goed
mogelijk te laten werken, heeft JouwWeb inzage in de gegevens die via mijn website over jou verzameld
worden. Het is JouwWeb niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan de
technische ondersteuning voor mijn website of ter verbetering van haar eigen dienstverlening. JouwWeb
plaatst geen advertenties op mijn website en maakt gebruik van een veilige HTTPS-verbinding met SSLcertificaat.
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan
echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raad ik ouders aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonsgegevens van
een minderjarige heb verzameld, neem dan contact met mij op, zodat ik de gegevens kan verwijderen.
Cookies
Functionele cookies
Ik maak gebruik van cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.
Kwalitatieve cookies
Ik maak gebruik van kwalitatieve cookies om mijn website te kunnen verbeteren. Deze cookies verkrijgen
informatie over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst.
Google plaatst cookies op mijn website. Dit is een onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Hiermee kan ik
bijhouden hoe bezoekers de website gebruiken en zo mijn website verbeteren. Bij deze dienstverlening maakt
Google alleen gebruik van anonieme ip-adressen. Het is mogelijk dat Google wettelijk verplicht is inzage te
geven in deze gegevens. Ik heb Google geen toestemming verleend om deze informatie te gebruiken voor
andere diensten.
Jouw rechten
Om jouw privacy te waarborgen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je bepaalde
rechten. Welke rechten dit zijn, lees je hieronder.
Recht op inzage
Wil je weten welke gegevens ik van jou heb opgeslagen en gebruik? En aan welke derden ik jouw gegevens heb
doorgegeven? Dan kan je mij schriftelijk of per mail een verzoek tot inzage sturen. Binnen 4 weken ontvang je
van mij een reactie op jouw verzoek. Als je volgens mij recht hebt op inzage, dan stuur ik een overzicht van de
gegevens op naar het bij mij bekende e-mailadres.
Recht op rectificatie
Ik ben er verantwoordelijk voor om jouw persoonsgegevens correct op te slaan en te actualiseren wanneer dit
nodig is. Wil je de gegevens die ik heb opgeslagen en/ of gebruik laten aanpassen of aanvullen? Dat kan.
Wanneer je mij schriftelijk of per mail een verzoek tot rectificatie stuurt, zal ik binnen 4 weken de gegevens
aanpassen of aanvullen. Als ik jouw gegevens heb doorgegeven aan andere partijen, dan zal ik hen ook over de
wijziging informeren. Van de wijziging ontvang je een bevestiging.
Recht op beperking van de verwerking
Heb je het vermoeden dat de gegevens die ik heb opgeslagen of gebruik niet juist zijn? Geef mij dit dan zo
spoedig mogelijk door. Ik zal binnen 4 weken controleren of de gegevens kloppen en zo nodig pas ik ze aan. Per
mail zal ik je bevestigen dat ik de gegevens niet langer opsla of gebruik zolang de beperking geldt.
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Recht op overdraagbaarheid
Als je de gegevens die ik van jou heb wilt doorgeven aan een andere partij, stuur mij dan schriftelijk of per mail
een verzoek. Binnen 4 weken ontvang je van mij een reactie. Indien ik van mening ben dat ik je deze gegevens
kan verstrekken, ontvang je van mij een e-mail met een overzicht van jouw persoonsgegevens.
Wil je dat ik jouw gegevens doorgeef aan een andere partij? Dat kan. Stuur mij schriftelijk of per mail een
verzoek om jouw persoonsgegevens over te dragen en benoem hierin om welke gegevens het gaat en naar
welke partij. Binnen 4 weken ontvang je van mij een reactie. Indien ik van mening ben dat ik bevoegd ben de
gevraagde gegevens door te sturen, ontvang je van mij een e-mail met een overzicht van welke gegevens ik aan
wie op jouw verzoek heb verstrekt.
Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer ik het bezwaar
heb ontvangen zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken. Wanneer het bezwaar gegrond is, zal ik een
overzicht van jouw gegevens die ik opsla en / of gebruik per e-mail toesturen. Daarna zal ik de verwerking
stoppen en jouw gegevens verwijderen.
Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Ben je van mening dat ik jouw persoonsgegevens niet juist gebruik of administreer? Dan kan je een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Controle identiteit en opsturen gevraagde gegevens
Indien er op basis van bovengenoemde rechten persoonsgegevens worden verstrekt, zal ik jouw identiteit
controleren. Wanneer dit volgens mij juist is, stuur ik de gevraagde gegevens enkel naar de bij mij bekende
contactgegevens.
Privacybeleid wijzigen
Ik behoud mij het recht voor mijn privacybeleid te wijzigen. Wanneer de manier waarop ik omga met jouw
persoonsgegevens wijzigt, zal ik je per e-mail daarvan op de hoogte stellen. De meest recente versie van mijn
privacybeleid is te vinden op de website.
Contactpersoon
De verantwoordelijke voor het privacybeleid ben ik zelf. Voor vragen over de wijze waarop ik met jouw
persoonsgegevens om ga, kun je contact met mij opnemen. Mijn gegevens staan hieronder.
Anke Keijsers (eigenaar)
T: 06 42 62 75 66
E: anke@keijsersmarcom.nl
Overige bedrijfsinformatie
Keijsers Marketing & Communicatie is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 70155127. Meer informatie is te vinden op mijn website www.keijsersmarcom.nl.
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