Privacyverklaring Noot van de Redactie
Als je met mij samenwerkt, heb ik (persoons)gegevens van jou en/of je organisatie nodig. Deze
verwerk en gebruik ik zorgvuldig, volgens de richtlijnen van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens is gebruik,
waarom ik ze gebruik, wat ik ermee doe en hoe je ze kunt inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Persoonsgegevens
Ik gebruik alleen persoonsgegevens als ik daar een goede reden (wettelijke grondslag) voor heb.
Meestal is dat een opdracht of een structurele samenwerking. Ik gebruik en bewaar jouw gegevens
voor mijn eigen bedrijfsvoering en administratie. En om contact met je te onderhouden. Als je
contact met mij opneemt, dan gebruik ik de gegevens die ik van je heb om te reageren, een voorstel
te doen of je vraag te beantwoorden. Ik gebruik niet meer persoonsgegevens dan ik nodig heb voor
het uitoefenen van mijn werkzaamheden. Om contact met je te onderhouden, gebruik ik een of meer
van de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummers (mobiel en vast)
• E-mailadres en URL
• Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Ik gebruik je gegevens niet voor het versturen van nieuwsbrieven en ook niet om bezoekersprofielen
samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Alleen mijn
boekhouder heeft inzicht in de facturen die ik je stuur, en daarmee in enkele van jouw
persoonsgegevens. Ook hij houdt zich aan de eisen en richtlijnen van de AVG. Ik deel jouw
persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij ik daarvoor jouw toestemming heb gekregen. Ik
bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je
gegevens verzamel, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiligingsmaatregelen
Ik heb passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website heeft een betrouwbaar SSLcertificaat en op mijn apparaten heb ik goede antivirussoftware geïnstalleerd. Als je het idee hebt dat
je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je misbruik vermoedt, neem dan contact met mij
op via patricia@nvdr.nl. Komen we er samen niet uit, dan kun je altijd een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Wijziging of verwijdering van gegevens
Je kunt me op elk moment vragen om je gegevens te wissen, corrigeren of over te dragen. Wil je je
gegevens inzien, dan kun je een e-mail sturen naar mij: patricia@nvdr.n. Ik reageer dan zo snel
mogelijk. Je bent nooit verplicht om persoonsgegevens met me te delen en kunt je toestemming
voor de verwerking ervan op elk moment intrekken. Tot slot heb je altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Bezoek je mijn website, dan plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie, als deel van de
‘Analytics’-dienst. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website
wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Ik kan
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deze dienst gebruiken om bij te houden hoe en hoeveel bezoekers de website gebruiken. Google kan
deze informatie aan derden verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. De informatie die
Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het
Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van
een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Hier vind je
meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

Contactgegevens
Noot van de Redactie
Patricia van Laerhoven
Refelingse Erven 55
5672 TB NUENEN
040 – 281 04 12
06 – 147 247 13
patricia@nvdr.nl
www.nvdr.nl
KvK Eindhoven: 17153652
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 oktober 2018.
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