Privacyverklaring Roselaar Tekstadvies
Versie 1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 juni 2018.
Dit privacybeleid is van toepassing op de administratie en diensten van Roselaar Tekstadvies,
adres Broerhuisstraat 8, 2611 GD Delft, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 62291181. Door gebruik te maken van onze diensten en website geeft u aan het
privacybeleid te accepteren.
Roselaar Tekstadvies respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en gebruikers van haar
site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld.
Administratie van opdrachtgevers
Van de opdrachtgevers van Roselaar Tekstadvies worden de volgende gegevens opgeslagen.
Type gegeven
Naam
Emailadres

Doel
Identificatie
Communicatie met
opdrachtgevers.

Bewaard tot
Zonder termijn
Zonder termijn

Naam en emailadres worden niet in een apart bestand bewaard, maar alleen in de emailmailbox van Roselaar Tekstadvies. Ook worden alle uitgewisselde emails bewaard. Het doel
hiervan is om aan de Belastingdienst aan te kunnen tonen welke diensten verleend zijn.
De namen van de opdrachtgevers worden in de financiële administratie bewaard, samen met
de factuurnummers, factuurbedragen, betaaldata en een omschrijving van de verleende
dienste.
Van sommige opdrachtgevers wordt ook het telefoonnummer bewaard. Dit wordt verwijderd
wanneer de opdracht afgerond is.
De gegevens van de opdrachtgevers worden met de volgende derde partijen gedeeld:
Dienst
Gmail

Manier van delen

Welke gegevens
worden gedeeld?
Alle emails die met Alle
opdrachtgevers zijn bovengenoemde
uitgewisseld,
ledengegevens.
worden bewaard.

Boekhouder

Excelbestand

Whatsapp

Communicatie met
opdrachtgevers

Financiële
administratie, met
daarin de namen,
factuurnummers,
factuurbedragen,
betaaldata en een
omschrijving van
de verleende dienst.
Telefoonnummer

Verwerkersovereenkomst?
Hierop is de standaard
verwerkingsovereenkomst
van Google (Data
Processing and Security
Terms) van toepassing.

Hierop is het standaard
privacybeleid

(verwerkingsovereenkomst)
van Whatsapp van
toepassing.
Deze gesprekken worden
verwijderd, nadat de
opdracht is afgerond.

Cookies
De website van Roselaar Tekstadvies maakt gebruik van cookies. Deze worden alleen
gebruikt om het mogelijk te maken om een bericht te versturen via het antwoordformulier.
Deze gegevens worden niet opgeslagen. De website van Roselaar Tekstadvies maakt geen
gebruik van analytische cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik
van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van de webhostingdienst,
Hosting 2 Go.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen. Toestemming wordt te allen tijde schriftelijk gevraagd, via een papieren
brief, email of Whatsapp. In dat geval wordt tevens de privacyverklaring geüpdatet.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de huidige behoeften van Roselaar Tekstadvies.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in
deze privacyverklaring. Bij iedere wijziging van de privacyverklaring wordt op de website
vermeld op welke datum de privacyverklaring het laatst is aangepast.
Inzien, veranderen en verwijderen van persoonsgegevens
Men heeft het recht om zijn eigen persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen.
Daarnaast heeft men het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij Roselaar Tekstadvies een verzoek kan
indienen via een email naar info@roselaar-tekstadvies.nl om zijn eigen persoonsgegevens die
Roselaar Tekstadvies bewaart in een computerbestand naar de betreffende persoon of een
ander te sturen.

