Privacyverklaring Zaak van Aandacht
Als klant is het belangrijk om te weten dat Zaak van Aandacht vertrouwelijk
omgaat met persoonsgegevens.
Aandacht is mijn uitgangspunt, ook voor jouw privacy.
Dus bij deze mijn, met aandacht gemaakte, privacyverklaring om je te informeren
over de verwerking van je persoonsgegevens.
Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens:

Bezoekadres
Telefoon
Mailadres

Inge Graus
Zaak van Aandacht
’s-Herenelderenlaan 28
6215 JV Maastricht
06 – 13 69 89 35
inge@zaakvanaandacht.nl

www.zaakvanaandacht.nl
KvK Zuid-Limburg 63180111
BTW nr
156574329B01
IBAN code
NL65RABO0303086637
www.linkedin.com/in/ingegraus
Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt





NAW-gegevens
Telefoonnummers
Emailadressen
Bankrekeningnummer

Welke persoonsgegevens van jou worden niet verwerkt


Gegevens over geslacht, ras, religie, politieke voorkeur, etc.

Dit is voor mij niet belangrijk om mijn werk goed te kunnen doen, deze hoef ik dus
nergens op te slaan.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Ze worden niet online
opgeslagen (‘in the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige
technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een

betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het
groene slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.
Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan
twee jaar na afloop van het laatst genoten contact. De gegevens van potentiële
cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst
tot stand komt.
Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn
administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Zaak van Aandacht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookieverklaring
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat.
De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee
mijn website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Op www.zaakvanaandacht.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging
meestuurt, dan gebruikt Zaak van Aandacht die voor de statistieken van de
website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Ik
kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie.
Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Zaak van Aandacht en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een
computerbestand naar jou toe te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar:
inge@zaakvanaandacht.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je
een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van jouw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.
Zaak van Aandacht wil je er tevens op wijzen dat je 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
Overig
Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd.
Desondanks kan ik geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid
dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze
websites omgaan met persoonsgegevens.
Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact
opgenomen worden via inge@zaakvanaandacht.nl
Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem ook dan contact op via:
Zaak van Aandacht
06 – 13 69 89 35
Dank je wel voor het lezen.
Inge Graus

