Privacyverklaring
In verband met mijn dienstverlening, verwerk ik persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest
u hoe ik omga met deze gegevens, waar ik ze voor gebruik en hoe ik ze beveilig.

Contactgegevens

Micky van Houten Professional Organizer - www.mickyvanhouten.nl - KvK 57100950
Micky van Houten, Molendijk 64, 2931 SE Krimpen aan de Lek
06-51 600 380 - info@mickyvanhouten.nl

Persoonsgegevens

De volgende gegevens worden verwerkt:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Informatie die tijdens de gesprekken worden verstrekt

Doeleinden

De persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• Onderhouden van contact
• Facturering
• Nakomen van wettelijke verplichtingen
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het informeren van wijzigingen van diensten en producten

Persoonsgegevens delen met derden

Micky van Houten Professional Organizer verstrekt persoonsgegevens uitsluiten aan derden en
alleen als dit voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies

Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te
voeren.
We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website.
Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De cookies kunnen door derden
worden gebruikt om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies (zoals IPadres en web activiteit) kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt.
Ook kan hiermee klikfraude worden tegengegaan en worden er advertenties geselecteerd die
relevanter voor u zijn.
U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over
in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw
internetbrowser.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht van gegevens en het verwijderen/stoppen van het
gebruik van gegevens. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@mickyvanhouten.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Micky van Houten Professional Organizer wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft 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-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn

Micky van Houten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in de boekhouding bewaar ik
tenminste 7 jaar, om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens worden binnen 1
jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

Beveiliging

Micky van Houten Professional Organizer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@mickyvanhouten.nl

Geautomatiseerde besluitvorming:

Micky van Houten Professional Organizer neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Micky van Houten Professional Organizer)
tussen zit.

Google Analytics:

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaﬀen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en
is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.”

Facebook, LinkedIn en Twitter buttons:

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door
middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u
de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van LinkedIn en Twitter (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy
Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

