Privacystatement Lisette Blankestijn Communicatie
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Onderdeel daarvan: een privacyverklaring waarin je als organisatie aangeeft hoe je omgaat met
persoonsgegevens.

1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon.
Bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, naam ouders/verzorgers.
Daarnaast bestaan er zgn. Bijzondere persoonsgegevens. Denk aan medische gegevens of andere
gevoelige, persoonlijke informatie.
2. WANNEER REGISTREER IK PERSOONSGEGEVENS?
a) Als je je me een bericht stuurt (bijvoorbeeld via e-mail, Whatsapp, of via mijn website
lisetteblankestijn.nl) dan heb ik de beschikking over de gegevens die je op dat moment met
me deelt. Bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres .
b) Soms registreer ik bijzondere gegevens. Bijvoorbeeld: iemand vertelt me iets persoonlijks
tijdens een interview.
c) Ik registreer persoonsgegevens bij het maken en opslaan van facturen, offertes en
overeenkomsten.
3. WANNEER EN WAARVOOR GEBRUIK IK JE PERSOONSGEGEVENS?
a) Ik bewaar je gegevens om met je te communiceren als daar aanleiding toe is. Ik stuur geen
nieuwsbrieven of andere mailings en plaats geen cookies.
b) Bijzondere persoonsgegevens verspreid ik alleen als we dat hebben afgesproken.
Bijvoorbeeld in een publicatie. Het tekstbestand met die informatie staat in mijn archief.
c) Ik moet voldoen aan mijn verplichtingen jegens de fiscus. Facturen, offertes en contracten
bewaar ik minimaal 7 jaar.
4. HOE BESCHERM IK JE PRIVACY?
De door mijn bedrijf gebruikte systemen (e-mail, website, iCloud) zijn beschermd door unieke
persoonlijke wachtwoorden. Mijn computers zijn beschermd met een wachtwoord en voorzien van
goede antivirussoftware.
5. WAT ALS ER TOCH IETS MISGAAT?
Mocht blijken dat persoonsgegevens bij mij toch niet goed beschermd zijn geweest, dan informeer ik
de betrokken personen. Ook meld ik dit zgn. ‘datalek’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. INFORMATIE OF BEZWAAR
Wil je meer informatie of inzage in de persoonsgegevens die ik met betrekking tot jou verwerk? Of
wil je bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens, of wil je je gegevens
corrigeren?
Stuur dan een e-mail aan info@lisetteblankestijn.nl.

