Hiske Huiting Bedrijfsontwikkeling & Verandermanagement, gevestigd aan
Rozenstraat 7, 7223KA in Baak, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.hiskehuiting.nl, mail@hiskehuiting.nl, Rozenstraat
7, 7223KA Baak, 06 4401 6380
Handelsnamen:
•
•

HiskeHuiting.nl
Hiske Huiting Bedrijfsontwikkeling & Verandermanagement

Persoonsgegevens die ik verwerk
Hiske Huiting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in gesprekken, in
correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ik zal geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bedoeld in
de AVG wet, verwerken, tenzij dit van direct belang is voor de opdracht die
ik vervul. Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zullen binnen
2 weken nadat het directe belang is opgeheven, worden verwijderd.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens
verwerk
Hiske Huiting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Het uitvoeren van door u gegeven opdracht(en)
Het afhandelen van uw betalingen
Contact te kunnen opnemen omtrent de opdracht(en)
U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Hiske Huiting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen.
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Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren
Hiske Huiting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik
hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres:
maximaal 2 jaar nadat de opdracht(en) voor u als klant zijn beëindigd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Hiske Huiting deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hiske Huiting blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast is het mogelijk dat
Hiske Huiting uw persoonsgegevens verstrekt aan andere derden. Dit doe
ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Gegevens die ik na uw
toestemming deel zijn, uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Hiske Huiting gebruikt alleen Google Analytics cookie die traceerbaarheid
van website bezoeken registreert.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Dit kun u doen middels een persoonlijk verzoek, telefonisch of
via mail. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door mij en hebt u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik, naar u op te
sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
mail@hiskehuiting.nl. Hiske Huiting zal zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Hiske Huiting wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Hiske Huiting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
Privacyverklaring Hiske Huiting Bedrijfsontwikkeling & Verandermanagement, versie 1.0

pag. 2

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 direct telefonisch of per mail
contact met mij op.
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