Privacyverklaring TeGekopjeWerkplek
Privacybeleid
TegekopjeWerkplek, gevestigd op Stroomwal 42, 1967 JK in Heemskerk.
en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 57878277.
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens
alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG (GDPR ).

Over ons
TeGekopjeWerkplek is een samenwerkingsverband van zes zelfstandig
ondernemers, welke alle zes toegang hebben tot de ge gegevens die worden
aangegeven in deze privacyverklaring.
De website www.tegekopjewerkplek.nl wordt beheerd door de organisatoren van
TeGekopjeWerkplek. Marieke Kalverda is de verwerkingsverantwoordelijke voor de
verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (hierna: Wbp). Onze gegevens zijn:
Marieke Kalverda
Stroomwal 42
1967 JK Heemskerk
KVK: 57878277

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulier invult,
een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan
jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de
gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
●
●
●
●
●
●
●
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Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam
Straat en huisnummer
Woonplaats
KvK-nummer

26 juli 2022

Waarom slaan we je gegevens op?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
● Om jou van een reactie te kunnen voorzien nadat je een
(contact)formulier hebt ingevuld
● Om jou van een offerte en factuur te kunnen voorzien
● Voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan
uitvoeren of als je producten bij ons aanschaft

Met wie delen we je persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mijndomein.nl. Meer
informatie over het privacybeleid van mijndomein.nl vind je hier. Daarnaast worden
gegevens bewaard in een centrale database.
We delen de gegevens niet met derden.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen
één maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens gebruiken wij alleen om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons
hebt gestuurd middels ons contactformulier. Deze worden na aanvraag tot
verwijdering binnen 30 dagen verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere
om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen
bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te
trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze
gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze
intrekking.
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Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw
persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van
jou verwerken, dan kun je een inzageverzoek doen per e-mail. Mochten jouw
gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk
verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op
het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te
maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken
van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt
ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via
info@tegekopjewerkplek.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te
brengen.
De ingangsdatum van deze versie van de privacyverklaring is terug te vinden in de
onderregel van dit document en wordt aangekondigd op de website.
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