
	
	
	
	
	
	
	

Privacyverklaring	
	

Met persoonsgegevens  wordt zorgvuldig omgegaan. Die worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Uit 
de eisen die de privacywetgeving daaraan stelt volgt reeds: 

 
! Duidelijk wordt vermeld met welke doel persoonsgegevens worden verwerkt. Daarvoor is   

deze privacyverklaring. 
! Het  gaat alleen om de strikt noodzakelijke persoonsgegevens. 
! Uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken zal worden gevraagd in gevallen waarin 

dat is vereist, 
! De gegevens worden te beschermend door passende beveiliging 
! Persoonsgegevens zijn op verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

 
Tekenwonders is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt 
uitgelegd  welke persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en met welk doel. Vandaar dat het 
raadzaam is dit goed te lezen.  
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in 2022 

 
Gebruik	van	persoonsgegevens	
Voor het uitvoeren van mijn diensten geef je persoonsgegevens aan me. Ik bewaar en gebruik 
uitsluitend wat ik daarvoor nodig heb voor de hierin genoemde doelen: 

 
! Naam, adres en woonplaats 
! Mailadres 
! Telefoonnummer 

 
Verstrekking	aan	derden	
ontvangen persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 
Bewaartermijnen	
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang als nodig is voor de bedrijfshistorie 
bewaard. Het is voor een goede bedrijfsvoering van belang om gegevens langere tijd te bewaren. De 
gegevens worden daarom alleen op verzoek gewist. 

 
Beveiliging	
Misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens worden tegen gegaan door de 
volgende maatregelen: 

 
! Toegang wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
! Na ontvangst volgt opgeslag in een apart, afgeschermd systeem. 

 
Websites	van	derden	
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
de website van Tekenwonders zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. 

 



Wijzigingen	in	deze	privacyverklaring	
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Ik raad je aan om deze privacyverklaring geregeld te 
raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

 
Inzage	en	wijzigen	van	uw	gegevens	
Voor vragen over het privacy beleid van Tekenwonders kun je altijd contact met mij opnemen. Je kunt 
ook een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 

 
 
Autoriteit	Persoonsgegevens	
Tekenwonders helpt je graag als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van je 
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. 

 


