Privacy verklaring Karsdorp advies
In deze verklaring licht ik toe hoe ik omga met jouw gegevens.
Eerste contact
Ons contact kan op verschillende manieren tot stand komen.
1. Je stuurt me een mail, of
2. Je laat een bericht achter via het contactformulier op mijn website, of
3. We spreken elkaar telefonisch
Dan maken we een kennismakingsafspraak en hebben we de intentie om een samenwerking aan te
gaan. Op dat moment verzamel ik een aantal gegevens van je.
Gegevens
Je naam, telefoonnummer en emailadres

Reden
Om contact te onderhouden over deze en mogelijk
volgende opdrachten

Samenwerking
Als we na de kennismaking bepalen om een samenwerking aan te gaan, zal ik een offerte sturen en op
het moment dat jij die accepteert, gaan we samenwerken. Dan verzamel ik nog wat meer gegevens.
Gegevens
Reden
De getekende offerte
Om aan te kunnen tonen hoe en wanneer we een
zakelijke overeenkomst zijn aangegaan
Je postadres en IBAN nummer
Om de facturatie te kunnen verzorgen
Verslaglegging van de contactmomenten
Om de gewenste kwaliteit te bieden en de voortgang
te koppelen aan de gestelde doelen
Mailwisseling
Om gemaakte afspraken en informatie te kunnen
teruglezen
Als het nodig is om nog andere informatie te verzamelen, doe ik dit pas na jouw toestemming.
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Bewaren en verwijderen van jouw gegevens
Je naam, telefoonnummer, email adres, postadres en IBAN nummer zal ik bewaren om contact te
kunnen onderhouden. Als je toch wilt dat ik deze gegevens verwijder kun je dit te allen tijde aangeven.
De getekende offerte zal ik vijf jaar bewaren, omdat de Belastingdienst dit van me vraagt.
Verslaglegging zal ik binnen vier weken na afronding van de opdracht verwijderen. De inhoud van het
programma zal ik geanonimiseerd bewaren voor eigen gebruik. Gedraaide programma’s gebruik ik als
input voor een nieuw programma en dienen daarmee een commercieel doel. Mailwisseling zal ik
archiveren.
Gegevens delen en beveiligen
Ik zal de gegevens niet delen met derden, behalve als ik dit met je heb overlegd en je hebt toegestemd.
Mailverkeer verloopt via Gmail van Google en facturatie vindt plaats via het softwarepakket van
Snelstart. Alle gegevens worden bewaard in de genoemde systemen en worden niet gekopieerd of
uitgeprint, zonder je toestemming. De systemen en de hardware die ik gebruik zijn beveiligd met een
wachtwoord.
Jouw recht
Je kunt te allen tijde bij me opvragen welke gegevens ik van je heb verzameld, ik zal je deze dan
toesturen. Als er iets niet klopt dan hoor ik dat graag en zal dit zo snel mogelijk aanpassen. Als je wilt
dat er gegevens van jou worden verwijderd, dan zal ik dit doen, behalve als er een dringende reden is
om ze toch te bewaren. Ik zal je van de reden op de hoogte stellen, dit kan bijvoorbeeld zijn dat ik ze
moet bewaren omdat een overheidsinstantie mij dit oplegt. Als je het er niet mee eens bent, kun je
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun website.
Vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze verklaring dan kun je contact met me opnemen via de mail of
telefoon. Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd en je ervan heb kunnen verzekeren
dat ik zorgvuldig en integer omga met jouw persoonsgegevens.

Met vriendelijke groet,

Martine Karsdorp
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