PRIVACYVERKLARING
withMar5jn Crea5ve Consultancy, geves5gd aan de
Veenendaalsestraatweg 10a 3921EC Elst Ut, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens
withMar5jn Crea5ve Consultancy
Veenendaalsestraatweg 10A
3921EC Elst Ut, Nederland
+31 6 264 484 85
KVK nummer: 60606827
Mar5jn van Kesteren is de Func5onaris Gegevensbescherming van
withMar5jn Crea5ve Consul5ng. Te bereiken via
connect@withMar5jn.com of telefonisch via +31 6 264 484 85.

Persoonsgegevens welke worden verwerkt
Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven verwerkt withMar5jn
Crea5ve Consul5ng de volgende gegevens:
•

Uw voornaam

•

Uw achternaam

•

Uw e-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van digitale e-mails
voor marke5ngdoeleinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
programma MailChimp. U kunt uw gegevens op ieder moment wijzigen en
u ten alle 5jde afmelden voor toekoms5ge nieuwsbrieven via de link
onderaan elke digitale nieuwsbrief.

Voor mijn zakelijke dienstverlening verwerkt withMar5jn Crea5ve
Consul5ng de volgende gegevens:
•

Uw naam en/of de naam van uw bedrijf

•

Uw adres en/of het adres van uw bedrijf

•

Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf

•

Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf

•

Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw
bedrijf

•

Het btw-nummer van uw bedrijf

Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van mijn dienstverlening; om
zakelijk contact met u te kunnen onderhouden en te kunnen factureren.
Geautoma5seerde besluitvorming
Uw (zakelijke) gegevens worden uitsluitend handma5g verwerkt, door mij
persoonlijk.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard?
Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke rela5e onderhouden.
Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken
van mijn diensten, vernie5g ik uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering hierop zijn
overheidsinstan5es wanneer ik daar weeelijk toe verplicht ben, zoals voor
mijn aangife Omzetbelas5ng.

Cookies of vergelijkbare technieken
De website www.withMar5jn.com maakt gebruik van cookies ten
behoeve van analyse over het gebruik van deze website (sta5s5eken).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heef het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heef u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door withMar5jn Crea5ve
Consul5ng. Ook heef u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u een verzoek kunt indienen om de bij mij bekende
persoonsgegevens naar u of een andere, door u genoemde organisa5e te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correc5e, intrekking, verwijdering of
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
connect@withMar5jn.com. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk – meestal
dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakan5e,
ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.
Tevens heef u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de na5onale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: heps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/5p-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
withMar5jn Crea5ve Consul5ng neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via connect@withMar5jn.com.

