PRIVACYVERKLARING DE SCHONE SCHRIJFSTER
Julie Rademakers (De Schone Schrijfster), gevestigd te 3000 Leuven, België, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Julie Rademakers – De Schone Schrijfster
julie@deschoneschrijfster.be
https://www.deschoneschrijfster.be
3000 Leuven, België
+32 495 847 520

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via julie@deschoneschrijfster.be

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten
en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:







voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in
correspondentie en telefonisch
bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik
persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:




opmaak facturen en het afhandelen van uw betaling
verzenden van de nieuwsbrief
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te
kunnen voeren (bv. briefing)




u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
om goederen en diensten bij u af te leveren

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van:



een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en om te
ondernemen.
toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking
van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bv.
nieuwsbrief)

Bewaring persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Tussen De Schone Schrijfster en webhostingbedrijf
One.com is er een dataverwerkingsovereenkomst die voldoet aan de AVG en
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens biedt.

Cookies
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor
dat de website naar behoren werkt en verbeteren uw browserervaring. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door De Schone Schrijfster en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar
u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar

op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
julie@deschoneschrijfster.be.
Indien u niet wil dat ik uw gegevens verwerk met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen op julie@deschoneschrijfster.be. Via dat adres
kan u ook altijd vragen welke gegevens ik over u verwerk en ze verbeteren of
laten wissen, of ze vragen over te dragen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.
Als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk, kan u
zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000
Brussel): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

