Au kj e
G or te r
gr af isc h
on tw er pe r

Privacyverklaring
Verzamelen, gebruiken en bewaren van
persoonsgegevens van zakelijke relaties
Graag maak ik u er op attent dat ik de persoonsgegevens die u mij verstrekt zal
verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat
dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigde belangen. Ik verwerk
de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens.
Bent u een relatie van mij, dan gebruik ik uw gegevens om contact met u op te
nemen voor doeleinden die in het belang zijn van mijn onderneming. Denkt u hierbij
bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en
verkrijgen van informatie en het onderhouden van mijn netwerk.
U bent niet verplicht om mij uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat ik aan de
hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kan geven. Uw gegevens worden twee
jaar na het laatste contact verwijderd, tenzij deze gegevens te maken hebben met de
fiscale bewaarplicht van zeven jaar.
Ik maak daarnaast gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen) van
mijn contactenbestand. Bent u een relatie van mij, dan maken uw persoongegevens hier
onderdeel van uit.
U heeft het recht om mij te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien.
Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u mij ook verzoeken om aanvulling van uw
persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om
te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens
te beperken.
Met vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
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