PRIVACYVERKLARING
Wendy van den Daal | Communicatie
Dit is de privacyverklaring van Wendy van den Daal| Communicatie, gevestigd te Leeuwarden.
Wendy van den Daal| Communicatie is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 69969876.
In deze verklaring kunt u lezen welke gegevens ik verzamel en waar de gegevens voor gebruikt
worden.
Wendy van den Daal vindt uw privacy erg belangrijk. Daarom worden er geen onnodige gegevens van
u verzameld en bewaard. Ook heeft u ten alle tijden het recht om mij te verzoeken uw gegevens uit
mijn administratie te verwijderen.

Welke gegevens verzamelt Wendy van den Daal | Communicatie:


Wanneer u een offerte aanvraagt of klant bij Wendy van den Daal| Communicatie bent,
worden uw gegevens zoals als nodig bewaard om de afgesproken werkzaamheden juist te
kunnen uitvoeren.



Leidt een offerte-aanvraag niet tot een opdracht, dan worden uw gegevens na 2 maanden uit
de administratie van Wendy van den Daal | Communicatie verwijderd.



Hebben wij een overeenkomst van opdracht? Dan worden uw gegevens tijdens en tot na 6
maanden na het einde van de opdracht bewaard. Daarna worden uw gegevens uit de
administratie verwijderd.

Waar gebruikt Wendy van den Daal| Communicatie uw gegevens voor:


Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeengekomen werkzaamheden zo goed
mogelijk te kunnen doen.



Na voltooiing van de opdracht kan de naam van uw organisatie worden opgenomen op de
website: www.wvandendaal.nl. Hiervoor zal Wendy van den Daal | Communicatie altijd eerst
toestemming aan u vragen.



Uw gegevens worden ook gebruikt om u facturen te kunnen sturen. Dit betekent dat uw
gegevens ook bij de ABN Amro bank, de online boekhoudtool e-boekhouden en de
boekhouder bekend zijn, om de betaling juist te kunnen verwerken.

Communicatie
Wendy van den Daal|Communicatie communiceert per mail via info@wvandendaal.nl. Dit mailadres
wordt gehost bij Hostnet. Deze hostingservice biedt een betrouwbare en veilige omgeving voor uw
contactgegevens. Hetzelfde geldt voor het invullen van het contactformulier op de website
www.wvandendaal.nl
De website www.wvandendaal.nl verzamelt gegevens via Google Analytics. Deze gegevens zijn
anoniem.
Wendy van den Daal is te vinden op LinkedIn. Hiervoor gelden de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn.
Indien u geen contact wenst, kunt u de connectie via LinkedIn verbreken.
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Rechten


U heeft ten alle tijden het recht om mij te vragen uw gegevens te verwijderen of in te zien
welke gegevens ik precies van u heb bewaard.



U heeft het recht op rectificatie van gegevens indien uw gegevens in de administratie niet
kloppen, evenals het recht op het wijzigen van de gegevens indien deze veranderd zijn.



U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Bescherming persoonsgegevens
indien u vermoedt dat Wendy van den Daal| Communicatie uw gegevens niet op de juiste
wijze beheert of gebruikt.

Over de privacyverklaring
Wendy van den Daal| Communicatie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring ten alle
tijden te kunnen wijzigen. De meest recente privacyverklaring is altijd vinden op
www.wvandendaal.nl. Nieuwe klanten worden op deze privacyverklaring gewezen en bestaande
klanten worden in geval van wijziging van de verklaring op de hoogte gesteld.

Contactgegevens
Wendy van den Daal | Communicatie
Ytsjesân 54
8939 DH Leeuwarden
0643988298
info@wvandendaal.nl
www.wvandendaal.nl
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