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Privacyverklaring
Ik houd niet van juridische uiteenzettingen, maar in dit geval zijn ze volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) nodig. En ook goed. Om duidelijk te zijn over hoe buro
Boer met privacygevoelige gegevens omgaat. Mocht dat hiermee niet gelukt zijn, trek dan gerust aan
de bel.

Wat doet buro Boer met jouw persoonsgegevens?
Zodra wij contact hebben over diensten die ik voor jou zou kunnen leveren, als je mij een vraag stelt
per e-mail of als je abonnee bent van mijn Schrijftips, beschik ik over jouw contactgegevens en sla ik
die op in mijn pc. Ik doe dit om met jou te kunnen communiceren.
Het gaat dan concreet om:



Bedrijfsnaam en jouw eigen naam
Adres, telefoonnummer, e-mailadres

Schrijftips






Door je aan te melden voor de gratis schrijftips voor begrijpelijk en aansprekend schrijven
ontvang ik jouw e-mailadres en geef je toestemming om deze te gebruiken voor het
versturen van de schrijftips. Ik voeg je e-mailadres, voor- en achternaam toe aan de
abonneelijst die ik opsla in mijn pc en vastleg in het mailsysteem van mijn WordPress
website. Uiteraard verstrek ik de lijst niet aan derden.
Als ik zakelijk contact met je heb gekregen, stuur ik je via een e-mail een bericht met de vraag
of je abonnee wilt worden. Hier moet je expliciet antwoord op geven, voordat ik je toevoeg
aan de abonneelijst.
De mail met schrijftips bevat onderaan een link om je af te kunnen melden.

Website


Het bezoek van mijn website www.buroboer.nl wordt bijgehouden via Google Analytics. Zo
kan ik zien hoe mijn website bekeken wordt en kan ik verbeteringen aanbrengen.
Bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, worden in Google Analytics geregistreerd.

Betalingen




Als jij mij voor een dienst betaalt, beschik ik over jouw betaalgegevens waaronder het
bankrekeningnummer. Ik sla alleen de bankafschriften op.
Ook alle ontvangen facturen met bedrijfs- en betaalgegevens sla ik voor mijn administratie
op.
Alleen als de Belastingdienst hiernaar vraagt, zal ik deze betaalgegevens verstrekken.
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Wanneer deel ik gegevens met derden?


Als ik voor de dienst die ik jou lever samenwerk met andere dienstverleners, denk aan
tekstschrijver, SEO-specialist, grafisch ontwerper, websitebouwer, vertaalbureau, deel ik
jouw persoonsgegevens met hen als dat nodig is om de dienst goed te kunnen leveren. Ook
zij dienen een privacyverklaring te kunnen verstrekken.

Hoelang bewaar ik jouw gegevens?




Buro Boer bewaart jouw persoonsgegevens, in geval van het overeenkomen van een
opdracht, tot 7 jaar na het versturen van de factuur, omdat deze aan de Belastingdienst
verstrekt moeten kunnen worden.
In geval je alleen interesse hebt in mijn schrijftips: ik sla jouw naam en e-mailadres op zolang
je ervoor ingeschreven bent.

Wat als je jouw gegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen?



Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet in goede handen zijn, als je gegevens
wilt wijzigen of wilt laten verwijderen, neem dan contact met me op via info@buroboer.nl.
Bij een klacht kun je ook altijd schriftelijk terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Karin Boer
buro Boer
KvK 64733548
Etstoel 4
7921 WJ Zuidwolde
Tel. 06 - 42585955
E-mail: info@buroboer.nl
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