PRIVACYREGLEMENT
25 mei 2018

TEKSTUEELpuntinfo hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met en bescherming van uw
persoonsgegevens. De enige interne verwerker van uw persoonsgegevens is Mirjam van Hees, eigenaar van
TEKSTUEELpuntinfo. In dit privacyreglement leest u meer over de verwerking van uw persoonsgegevens
door TEKSTUEELpuntinfo.
TEKSTUEELpuntinfo verwerkt persoonsgegevens van:
1. contactpersonen van bedrijven die gebruikmaken van de diensten van TEKSTUEELpuntinfo
2. contactpersonen van bedrijven die mogelijk gebruik gaan maken van de diensten van
TEKSTUEELpuntinfo
3. bezoekers van de website tekstueel.info
4. contactpersonen bij leveranciers waar TEKSTUEELpuntinfo gebruik van maakt
TEKSTUEELpuntinfo verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens, te weten:






voor- en achternaam van de contactpersoon (1, 2 en 4)
e-mailadres van de contactpersoon (1, 2 en 4)
telefoonnummer van de contactpersoon (1, 2 en 4)
adresgegevens van het bedrijf (1, 2 en 4)
geanonimiseerde bulkgegevens websitebezoekers (3)

TEKSTUEELpuntinfo verwerkt de persoonsgegevens om:
 de (mogelijke) dienstverlening vanaf het eerste contact dat u met TEKSTUEELpuntinfo opneemt tot
en met uw betaling uit te kunnen voeren en u in dit kader telefonisch, per e-mail, per post en op uw
bezoekadres te kunnen bereiken (1 en 2)
 de dienstverlening aan de klanten van TEKSTUEELpuntinfo te kunnen uitvoeren en u in dit kader
telefonisch, per e-mail, per post en op uw bezoekadres te kunnen bereiken (4)
 de bedrijfsvoering te kunnen verantwoorden volgens de verplichtingen van de Belastingdienst (1, 2
en 4)
 het websitebezoek te analyseren* (3)
*Www.tekstueel.info houdt in een afgesloten digitale omgeving die alleen toegankelijk is met inloggegevens,
algemene geanonimiseerde bezoekgegevens bij, zoals aantal bezoekers, herkomst, bezoektijd en gebruikte
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technologie. Deze gegevens komen voort uit de verwerking van het IP-adres van uw computer en het tijdstip
van uw bezoek. Webhostingbedrijf One.com presenteert alleen de geanonimiseerde gegevens aan
TEKSTUEELpuntinfo. TEKSTUEELpuntinfo kan deze gegevens gebruiken ter verbetering van de website.
TEKSTUEELpuntinfo bewaart uw persoonsgegevens:
 gedurende zeven jaar indien bewaren wettelijk noodzakelijk is (1)
 gedurende één jaar vanaf het moment dat duidelijk is dat er geen overeenkomst tot stand komt (2)
 gedurende het bestaan van TEKSTUEELpuntinfo (4)
TEKSTUEELpuntinfo verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen indien:
 de klant hierom verzoekt in verband met de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld drukwerk
afleveren)
 nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting
TEKSTUEELpuntinfo beschermt uw persoonsgegevens door:
 passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan zoals een wachtwoord en virusscanner op
de computer en een afsluitbare ruimte waar TEKSTUEELpuntinfo uw persoonsgegevens bewaart
 gebruik te maken van een beveiligde verbinding (https/SSL-verbinding) voor tekstueel.info.
TEKSTUEELpuntinfo reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op:
 uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens
 uw verzoek in verband met de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als u meer
informatie hierover wenst, als u de indruk heeft dat TEKSTUEELpuntinfo uw persoonsgegevens niet
goed beveiligt of bij aanwijzingen van misbruik)
 uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
U kunt uw verzoek of bezwaar per e-mail sturen naar m.vanhees@tekstueel.info.
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