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Privacyreglement Anneders Ondernemen
Algemeen
Dit privacyreglement is voor Anneders Ondernemen de basis voor het omgaan met privacy en
gegevensverwerking. Het is ook bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten die
gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen Anneders
Ondernemen (KvK 59984228). Bij Anneders Ondernemen worden diverse persoonsgegevens van jou
verwerkt.

De plichten van Anneders Ondernemen
Anneders Ondernemen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens. Hieronder informeren we je over welke gegevens we bewaren, met welk doel en
hoe lang we ze bewaren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag
Anneders Ondernemen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•

Uitvoering dienstverlening (bijv. coaching, advisering, onderwijs, evaluatie kwaliteit), zoals
afgesproken in een overeenkomst
Communicatie over de dienstverlening om (potentiële) cliënten en opdrachtgevers te kunnen
bellen of mailen, zoals bij verzoek toezending nieuwsbrief of verzoek via de website
Administratieve doeleinden, zoals voor verzending van facturen en voor wettelijke
verplichtingen (bijv. belastingzaken)

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Welke persoonsgegevens en bewaartermijn
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Anneders Ondernemen de volgende persoonsgegevens van
jou vragen en verwerken:
•
•
•
•
•
•

Naam/voorletters/voornaam/tussenvoegsel;
Adres/postcode/woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer;
Kamer van Koophandel nummer
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Bovenstaande persoonsgegevens kunnen bewaard worden zolang Anneders Ondernemen bestaat.
Deze gegevens worden binnen 3 maanden na de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel
verwijderd, behalve als wettelijk andere verplichtingen gelden.
De gegevens in mijn boekhoudsysteem worden 7 jaar bewaard, onder andere om aan de fiscale
bewaartermijn te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze
verplichting verwijderd.

Ook andere persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:
•

•
•

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in de overeenkomst, tijdens
contactmomenten, in correspondentie of telefonisch. Deze worden vastgelegd in een
verslaglegging, in een dossier of in correspondentie als die dienend zijn aan het doel van de
dienstverlening zoals in de overeenkomst vastgelegd is of doordat correspondentie bewaard
wordt.
Gegevens over de gezondheid worden niet gevraagd, maar kunnen wel incidenteel verwerkt
worden.
Ook foto’s kunnen opgeslagen worden in een dossier. Voor het gebruik voor andere
doeleinden, zoals delen met derden, zal schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Deze overige (persoons)gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doelen
van de dienstverlening.

Voor de inschrijving van de nieuwsbrief wordt alleen verwerkt:
•

Jouw naam en emailadres

De persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden bewaard zolang als je aangemeld bent. Je kunt
afmelden voor de nieuwsbrief door dit per email te verzoeken.

Door het gebruik van de website www.anneders-ondernemen.nl worden er functionele en
analytische cookies geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
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.
De website is ook beveiligd met Wordfence. Wordfence registreert de locatie en het IP-adres van
mislukte inlogpogingen. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard.
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Derden
Jouw persoonsgegevens worden alleen na toestemming van jouzelf verstrekt aan derden (zoals
bijvoorbeeld mede-cursist of opdrachtgever).
Ik ga vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Eventuele verwerkers die in aanraking komen
met jouw persoonsgegevens, zoals mijn boekhouder en mijn man voor IT-zaken, gaan ook
vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Beveiliging
Anneders Ondernemen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
•
•
•
•

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet
wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om jezelf uit te schrijven voor nieuwsbrieven.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet
worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is
en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit schriftelijk kenbaar maken bij mij. Jouw
belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk
gemachtigde, curator of mentor).

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of mijn omgang met
jouw gegevens? In dat geval ga ik graag met je in gesprek.
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