Privacyverklaring / Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
In deze privacyverklaring beschrijf ik welke persoonsgegevens ik van u verwerk, hoe ik met uw
persoonsgegevens om ga en uw rechten hierin. Daarbij houd ik me aan de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 geldt.
Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk alleen persoonsgegevens over u die u zelf aan mij heeft verstrekt. Het gaat om de volgende
gegevens:
1. E-mail-nieuwsbrief en e-mail-uitnodigingen: naam, voornaam, e-mailadres
2. Offertes en facturen: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres.
Verwerkingsdoelen
Ik gebruik uw persoonsgegevens om:
- u mijn e-mail-nieuwsbrief te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt uitsluitend na uw toestemming
toegevoegd aan mijn mailinglist en elke nieuwsbrief bevat onderaan een afmeld-link waarmee u de
nieuwsbrief op kunt zeggen.
- U op uw verzoek een offerte te kunnen sturen.
- U mijn factuur te kunnen sturen voor geleverde producten of diensten.
- U te kunnen bellen tijdens onze samenwerkingen.
Bewaartermijn
Ik ben niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen
communiceren zal ik uw persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer dan strikt
noodzakelijk worden bewaard. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door mij te laten
verwijderen dan zullen deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.
Delen met derden
Ik ga zorgvuldig om met uw gegevens. Deze zullen nooit worden gedeeld met derden voor commerciële
doeleinden of anderszins. Ik maak gebruik van MailChimp, het gecertificeerde en versleutelde e-mail
service programma dat voldoet aan de nieuwe eisen voor data protectie zoals opgesteld door de EU.
Beveiliging en bescherming
Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste
handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Ik heb er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens
die ik verwerk zo optimaal mogelijk te beschermen. Niemand anders dan ik heeft inzage in die gegevens.
Uw recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een
verzoek indienen bij mij op het e-mailadres heidi@heidilinck.nl. Het is niet toegestaan om gegevens van
iemand anders in te zien.
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