Privacybeleid
1. Persoonsgegevens die ik verwerk
Kimberly Nijzink verwerkt onderstaande persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van haar
diensten.
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• (Zakelijk) bankrekeningnummer
2. Doel en grondslag van de verwerking
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het
beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Ik verwerk je persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
• A handelen van betalingen
• Bellen of e-mailen met betrekking tot de dienstverlening
• Informeren over wijzigingen van de diensten
3. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens (zie punt 1) worden bewaart zo lang je
klant bij mij bent en/of gebruik maakt van mijn diensten. Ik heb de persoonsgegevens namelijk
nodig om in de tussentijd contact met je op te nemen ten behoeve van de dienstverlening en om de
administratie bij te houden.
4. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
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De persoonsgegevens worden in een afgesloten, beveiligde, omgeving beheerd. Ik neem dan ook
passende maatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als je de indruk hebt
dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@kimberlynijzink.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan mijn accountant
waarmee een bewerkingsovereenkomst is afgesloten om te zorgen voor vertrouwelijkheid van je
gegevens.
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is ook
mogelijk om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van je persoonsgegevens door Kimberly Nijzink.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
je persoonsgegevens sturen naar info@kimberlynijzink.nl.
7. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Ik maak gebruik van een service van Google genaamd Google Analytics om mij te helpen begrijpen
hoe bezoekers omgaan met de website. Deze informatie gebruik ik vervolgens om de website te
verbeteren.
Met Google heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het delen van data. Ik deel geen
onnodige gegevens met Google en IP-adressen worden anoniem verzameld.
Naam: _ga, _gid, _gat
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (privacybeleid Google)
Duur: Deze cookie wordt na maximaal twee jaar verwijderd

