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Een zorgvuldige verwerking en beveiliging van uw Persoonsgegevens
is belangrijk. In deze Privacyverklaring leg ik uit welke Persoonsgegevens ik van u verzamel en verwerk en met welk doel. Ook informeer ik
u hoe u eventueel correcties kunt aanbrengen in de Persoonsgegevens
die Bontjes’ Oog voor Detail van u heeft opgeslagen.
Persoonsgegevens
Onder Persoonsgegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking
tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “Betrokkene”). Dit omvat
gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.
Verwerken van Persoonsgegevens
Bontjes’ Oog voor Detail verwerkt en gebruikt enkel Persoonsgegevens
die u zelf heeft verstrekt of met uw instemming door derden is verstrekt,
bijvoorbeeld in geval u Bontjes’ Oog voor Detail een email heeft gestuurd of bij het sluiten van een overeenkomst. Het gaat dan veelal om
uw contactgegevens. Voor het overige verzamel ik alleen die Persoonsgegevens die nodig zijn om u de door u gewenste services te leveren.

onrechtmatige verwerking. Bontjes’ Oog voor Detail neemt de bescherming van uw Persoonsgegevens uiterst serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Derden die
betrokken zijn bij de verwerking van uw Persoonsgegevens, zijn verplicht zich te houden aan de AVG en zullen de vertrouwelijkheid van uw
Persoonsgegevens in achtnemen.
Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van Persoonsgegevens
U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door mij
over u opgeslagen gegevens, over de herkomst en ontvanger ervan en
over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk
recht op rectificatie, blokkering, vergetelheid, portabiliteit en verwijdering van uw Persoonsgegevens. U kunt mij hierom verzoeken door een
e-mail te sturen aan brigitte@bontjesoogvoordetail.nl. Ik zal dan zo snel
mogelijk, maar binnen twintig (20) werkdagen, op uw verzoek reageren.
Verzoeken om uw aan mij verstrekte toestemming voor het verzamelen
en verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken kunt u aan hetzelfde email-adres richten.

Doel van de verwerking
Bontjes’ Oog voor Detail verwerkt Persoonsgegevens om tot een overeenkomst te komen, uitvoering te geven aan een overeenkomst die ik
met u gesloten heb of ten behoeve marketingdoeleinden (zoals nieuws
omtrent uitgevoerde werkzaamheden en andere informatie omtrent
Bontjes’ Oog voor Detail). Dat doe ik overigens alleen voor zover dat
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is toegestaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan ook contact op via brigitte@
bontjesoogvoordetail.nl of bel mij op +31 (0)6 15 06 57 26. Daarnaast
heeft u natuurlijk een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opslag van gegevens
De door mij verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Bontjes’ Oog voor Detail bewaart
uw Persoonsgegevens dan ook niet langer dan noodzakelijk is om genoemde doelen te kunnen realiseren. Een en ander tenzij dit in strijd is
met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen.

Disclaimer voor de inhoud van gekoppelde externe sites
Deze Privacyverklaring strekt zich niet uit tot het eventuele gebruik van
externe links die op de website van Bontjes’ Oog voor Detail zijn of mogelijk in de toekomst worden opgenomen. Als ik zodanige koppelingen
opneem, probeer ik ervoor te zorgen dat deze ook voldoen aan de in
deze Privacyverklaring genoemde gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen. Ik heb echter geen controle over de naleving door andere
websiteproviders van gegevensbeschermings- en beveiligingsvoorzieningen. Voor informatie over het privacybeleid van deze aanbieders, wijs
ik u graag door naar de websites van de aanbieders in kwestie.

Verstrekking aan derden
Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden (waaronder ook
“verwerkers” in de zin van de AVG begrepen dienen te worden) nodig
is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stel ik uw
gegevens aan deze derden ter beschikking. U kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan het bedrijf dat de hosting van deze website verzorgt, een
drukker die de door mij ontworpen visitekaartjes voor uw bedrijf drukt
en fotografen of tekstschrijvers die ik inhuur om uw website te ontwerpen of andere reclame-uitingen voor bedrijven te vervaardigen. Deze
derden handelen onder mijn verantwoordelijkheid. Waar nodig zal ik een
verwerkersovereenkomst met deze partijen aangaan. Bontjes’ Oog voor
Detail deelt uw Persoonsgegevens niet met andere organisaties, tenzij u
daar expliciet toestemming toe heeft gegeven.
Beveiliging
Ik ga zo zorgvuldig mogelijk om met de verzameling en verwerking van
uw gegevens en zal voortdurend die maatregelen proberen te treffen
om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van

Cookies
Bontjes’ Oog voor Detail maakt geen gebruik van cookies.

Contactgegevens
Bontjes’ Oog voor Detail
Contactpersoon: Brigitte de Bont
Beatrixlaan 14
6026 BM Maarheeze
Telefoon: 06-15065726
Email: brigitte@bontjesoogvoordetail.nl
KvK: 17192844
Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Bontjes’ Oog voor Detail behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst op 24 mei 2018 aangepast.
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