
 

 

Privacy Statement      
Deze verklaring is van toepassing op alle diensten en producten van marjovangelderen 
 

Inleiding 
Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Privacywetgeving (AVG) van kracht. 
Met dit Privacy Statement geef ik vorm en inhoud aan de eisen die de AVG stelt. 
U kunt lezen waarom en welke persoonsgegevens ik gebruik, wat er met deze gegevens gebeurt, hoe u ze kunt 
inzien, aanpassen of laten verwijderen. 

 
Welke persoonsgegevens verwerk ik?  
Gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door mij in ieder 
geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: 
•  Voorletters en/ of voornaam en achternaam 
•  Geslacht 
•  School- en/of bestuurs- of bedrijfsnaam 
•  Adresgegevens school, bestuur of bedrijf (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode) 
•  Telefoonnummer (mobiel en vast) 
•  E-mailadres(sen) en Url(s) die door u zijn doorgegeven 
•  Overige persoonsgegevens die u doorgeeft , bijvoorbeeld in mails of telefonisch 
•  Gegevens voor facturatie 
Deze gegevens worden verwerkt zodra er contact opgenomen wordt met mij of via de website 
www.marjovangelderen.nl. 
 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Deze verwerk ik niet. 
 
 
Welke gegevens verwerk ik via de website https://www.marjovangelderen.nl? 
 
Contactformulier 
Wanneer het contactformulier op de website is ingevuld, worden deze gegevens verwerkt. 
 
Google Analytics 
Bij het bezoeken van de website, verzamel ik geanonimiseerde gegevens via Google Analytics.  
Het gaat om zogenaamde analytische cookies. Hiermee kan ik het bezoek en klikgedrag van websitebezoekers 
analyseren. Dit verzamelen van gegevens gebeurt privacy vriendelijk: het IP-adres is geanonimiseerd, gegevens 
delen met Google is uitgeschakeld en ik maak geen gebruik van andere diensten van Google met Google 
Analytics.  
Met Google heb ik bovendien een bewerkersovereenkomst afgesloten om uw gegevens te beschermen.  
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. 

 
 
Waarom verwerk ik uw gegevens? 
Als u eenmaal een overeenkomst heeft gesloten met mij, wil ik u goed van dienst zijn.  
Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:  
 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig of wenselijk is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.  
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.  
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• Om goederen en diensten bij u op locatie uit te voeren dan wel af te leveren.  
• Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor BTW en andere belastingaangiftes. 
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot 

het soort dienstverlening en alleen wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven. 
 
 
Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens? 
Als ondernemer heb ik een fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar. 
Voor al het overige bewaar ik uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
 
Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens? 
De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en ik heb daartoe passende maatregelen genomen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. De website https://www.marjovangelderen.nl is beveiligd met een SSL-certificaat.  
Dit herkent u aan het groene slotje in de balk, met de term Beveiligd erachter. 
 
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is marjovangelderen gebonden aan de daarvoor geldende 
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt marjovangelderen zich het 
recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste 
stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.  
 
 
Met welke “derden” deel ik persoonsgegevens?  
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst 
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De volgende “derden” hebben toegang tot een deel 
van de gegevens: 
• het administratiekantoor; hiermee heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor  
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
• Google Analytics; zie “Welke gegevens verwerk ik via de website” 
• de websitehost voor opslag gegevens uit contactformulier 
• de websitebouwer. 
 

Hoe kunt u persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 
of te verwijderen. Hiervoor kunt u een gespecificeerd verzoek sturen naar info@marjovangelderen.nl.  
 
 
Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u 
contact met mij opnemen, via info@marjovangelderen.nl 
 
 
Helmond, mei 2018 
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