Privacyverklaring Hille Takken
Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerk ik- Hille Takken- persoonsgegevens. Dat doe ik
zo zorgvuldig als ik maar kan, ik houd me aan de Europese Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG), en aan de nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat ik inzicht geef in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt,
met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de
gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen.
Bij deze: in Mailchimp (een beheerder van data) verzamel ik- Hille Takken- namen en mailadressen
van de mensen die schrijftips van mij ontvangen. Dat doe ik zodat ik schrijftips kan toesturen en ook
zo nu en dan kan laten weten wanneer er weer een nieuwe cursus start. Onderaan iedere mail staat
een link waarmee je je kunt uitschrijven als je geen mails meer wilt ontvangen. Ik zal dit privacy
beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.
Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Hille Takken, Tafelbergstraat 12,
2021SP in Haarlem, tel 06 12949030. Mijn bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 52216640. Mijn websites: www.hilletakken.nl en www.inspirerendeteksten.nl
Nu heb ik alles wel gezegd wat erover te zeggen valt, maar volgens de voorbeeld privacy verklaringen
moet ik nog wel alles een paar keer herhalen, dus lees vooral verder als je dat vermakelijk vindt.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:
• achternaam of bedrijfsnaam
• voornaam
• e-mailadres
Verwerkingsgrond
Ik verwek deze persoonsgegevens alleen als:

1. Je zelf toestemming daarvoor geeft.
2. Ik de gegevens nodig heb om een overeenkomst uit te voeren.
3. Ik een wettelijke verplichting na dien te komen.
4. Ik een gerechtvaardigd belang heb, bijvoorbeeld als ik mijn producten en diensten onder de
aandacht wil brengen.
Verwerkingsdoel
Ik gebruik genoemde (persoons)gegevens voor de volgende doelen:
• uitvoering opdracht of overeenkomst
• facturatie

• afleveren producten (teksten, foto’s, andere materialen) of diensten
• informatie over wijzigen producten en diensten
• marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
• telefonisch contact, e-mailcontact
• uitvoering wettelijke verplichtingen
• anders, namelijk weten wie mijn lieve klanten zijn
Geautomatiseerde verwerkingen
Ik verwerk zulke gegevens binnen het programma Mailchimp. Daar verzamel ik gegevens van mijn
mogelijke klanten zodat ik geautomatiseerd een mailing kan sturen om hen te bedanken, of als ik hen
informatie wil sturen, of een adreswijziging.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek je gegevens niet aan derden, behalve als de wet me daartoe dwingt of als dat nodig is om
een overeenkomst te kunnen nakomen. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze
opdracht - zoals Mailchimp- sluit ik een verwerkersovereenkomst over de beveiliging en
vertrouwelijkheid van je gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Bewaarduur van persoonsgegevens
Ik bewaar de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik hou me aan de wettelijke bewaartermijnen. Als ik adressen
niet meer nodig heb voor marketingdoeleinden, bewaar ik ze niet langer. Ik stuur je zo heel en nu en
dan reclame totdat je je uitschrijft. Ook laat ik je zo heel en nu dan weten of en zo ja hoe ik mijn
diensten heb gewijzigd.
Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor
“marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Je kunt me bellen (0612949030)
of een e-mail sturen naar hille.takken@gmail.com of inspirerendeteksten@gmail.com.
Gebruik van cookies op websites
Ik gebruik geen cookies voor zover ik weet.
Beveiliging van je persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met me op.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan doe ik alles wat ik kan doen om de schade te te
beperken. Ik meld, als er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn, neem ik meteen contact met je op.
Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Neem
dan even contact met me op via hille.takken@gmail.com.

Intrekken toestemming
Je hebt het recht om je toestemming voor de genoemde verwerking van persoonsgegevens in te
trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld
gegevens die verplicht zijn voor de bedrijfsadministratie), of dit niet onnodig mijn grondrechten
schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke
vrijheid). Heb je een modelovereenkomst en/of quitclaim getekend, dan kun je je toestemming niet
intrekken.

