PRIVACYVERKLARING
Annemarie Janse, gevestigd aan Berkelstraat 131 3522EM Utrecht, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
www.annemariejanse.nl
Berkelstraat 131
3522EM Utrecht
0654695708
Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
- Gegevens zoals bekend bij de KvK (betreft alleen mijn klanten)
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of vergelijkbare mailingen.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
- Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
- Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens
die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
Ik verwerk je persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
- De uitvoering van een overeenkomst.
- De wettelijke verplichting om een administratie van mijn bedrijf bij te houden.
- De toestemming die je hebt gegeven (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor mijn
nieuwsbrief)
- Een gerechtvaardigd belang van mijn organisatie (bijvoorbeeld voor het uitvoeren
of optimaliseren van mijn diensten).
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan gedurende de wettelijke
bewaartermijnen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop je gegevens niet aan derden. Ik zal je persoonsgegevens uitsluitend aan derden
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken
in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Voor het gebruik van cookies op mijn website vraag ik toestemming.
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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 mij. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij
een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waar ik over beschik in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt bovengenoemde verzoeken sturen naar info@annemariejanse.nl.
Hoe ik persoonsgegevens beveilig
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. Dat doe ik op de volgende manieren:
Online Tools: waar mogelijk maak ik gebruik van 2-factor authenticatie om toegang te
krijgen tot online tools zoals Dropbox, Google en Moneybird.
Wachtwoorden: deze sla ik op in een wachtwoord management systeem.
Internetverbindingen: bij het werken via openbare WiFi-netwerken gebruik ik een VPNverbinding.
MacBook: de toegang tot mijn MacBook is beveiligd met een wachtwoord. Op mijn
MacBook staat standaard een firewallbescherming aan. Data op mijn MacBook zijn
encrypted.
Back-up: alle bestanden worden automatisch en continu geback-upt via Backblaze.
Daarnaast worden bestanden regelmatig geback-upt via Timemachine op mijn MacBook.
Contact
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
voor misbruik, neem dan contact met mij op via info@annemariejanse.nl.
Klacht
Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
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