Privacyverklaring
Jamie Tekst & Taal hecht veel waarde aan transparantie en vertrouwen. Om uw vragen te
kunnen beantwoorden en/of mijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren, heb ik enkele
(contact)gegevens nodig. Deze worden tijdelijk opgeslagen. In deze privacyverklaring leest u
welke gegevens ik verzamel en hoelang ik ze bewaar. Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw
gegevens om.

Contactgegevens
Jamie Tekst & Taal
Dorpsstraat 27
6027 PD Soerendonk
info@jamietekstentaal.nl
www.jamietekstentaal.nl
Kvk-nummer: 74729128
Welke gegevens verzamel ik?
Ik registreer alleen de gegevens die nodig zijn om contact en/of samenwerking mogelijk te
maken. Welke gegevens dit zijn, is afhankelijk van de situatie.
U stuurt een e-mail naar info@jamietekstentaal.nl of vult het contactformulier in.
In dit geval verzamel ik de volgende gegevens:
• (Bedrijfs)naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Vraag/informatie over de opdracht

Beide partijen zijn overeengekomen een samenwerkingsverband te willen aangaan.
Bovenstaande wordt aangevuld met de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam contactpersoon
• Adresgegevens
• Kvk-nummer
• Bankgegevens

Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Er zijn meerdere redenen waarom Jamie Tekst & Taal uw gegevens opslaat, namelijk:
•
•

Om contact met u te kunnen opnemen.
Om het eindproduct te kunnen toesturen.

•
•

Om de betaling te kunnen afhandelen.
Om aan de regels van de belastingdienst te voldoen.

Jamie Tekst & Taal gebruikt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en verstrekt uw
gegevens niet aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. Uw gegevens
kunnen wel door Jamie Tekst & Taal gebruikt worden om bijvoorbeeld onderzoek te doen
naar de klanttevredenheid. Hiervan is alleen sprake als een samenwerking heeft
plaatsgevonden. Indien u dit niet wenst, kunt u dit kenbaar maken via
info@jamietekstentaal.nl.

Hoelang bewaar ik uw gegevens?
Uw opdrachtovereenkomst en factuur worden zeven jaar bewaard in mijn administratie. Dit is
bij wet verplicht, dus hiervan kan niet worden afgeweken. Alle overige gegevens worden tot
maximaal 24 maanden na de factuurdatum bewaard, zodat snel kan worden ingespeeld op
eventuele vragen en/of opmerkingen achteraf.

Welke cookies worden er geplaatst?
Www.jamietekstentaal.nl is gekoppeld aan Google Analytics. Bij een bezoek aan deze
website worden dan ook functionele en analytische cookies geplaatst. Met behulp van
analytische cookies krijg ik inzicht in onder andere het aantal paginabezoeken, de duur van
deze bezoeken, het aantal gebruikers en de doelgroep. Deze gegevens gebruik ik alleen om
de website te verbeteren. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan dient u de
instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Eerder geplaatste cookies kunnen altijd
worden verwijderd..

Meer informatie
Wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen? Stuur uw verzoek naar
info@jamietekstentaal.nl. Om uw privacy te waarborgen, vraag ik mogelijk uzelf nader te
identificeren. Jamie Tekst & Taal heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw
gegevens veilig worden bewaard.
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd. Mocht er sprake zijn van een
wijziging die mogelijk van invloed is op uw privacy, dan zal ik u daarover schriftelijk
informeren. Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze verklaring? Stuur dan een e-mail
naar info@jamietekstentaal.nl.

Versie: Juli 2019

