PRIVACYBELEID
Persoonsgegevens die ik verwerk
Bij DOEMIJMAARLECOMTE zijn zorgvuldigheid, openheid en effectiviteit sleutelwoorden. Deze kernbegrippen zijn ook van toepassing in de
omgang met persoonsgegevens die je verstrekt doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Dit
betreft:

•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een vraag te stellen via de website, telefonisch of in andere
correspondentie
Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
DOEMIJMAARLECOMTE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Voor het primair uitvoeren van werkzaamheden

•
•
•
•

Voor het afhandelen van betalingen
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
DOEMIJMAARLECOMTE verwerkt ook persoonsgegevens voor zover dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de
belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
DOEMIJMAARLECOMTE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld. Van opdrachtgevers / cliënten, tot 6 maanden na beëindiging van de werkrelatie:

•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Met als reden:

•
•
•
•

Voor het primair uitvoeren van werkzaamheden
Het afhandelen van betalingen
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Op verzoek van de opdrachtgever / cliënt kan, indien gewenst, specifieke informatie langer bewaard worden. (Bijv. met het oog op een mogelijk
toekomstig vervolgtraject)
Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De
cookies die DOEMIJMAARLECOMTE gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. De website kan hiermee optimaal functioneren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. DOEMIJMAARLECOMTE gebruikt naast technische en functionele cookies
uitsluitend analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DOEMIJMAARLECOMTE en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover
DOEMIJMAARLECOMTE beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar doemijmaarlecomte@gmail.com
De beveiliging van jouw persoonsgegevens
DOEMIJMAARLECOMTE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met doemijmaarlecomte@gmail.com.

