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Waarom deze verklaring?  

Sinds mei 2018 is de AVG van kracht. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

een wet die is opgesteld om de veilige en verantwoorde verwerking van persoonlijke gegevens door 

bedrijven te waarborgen. Hoe klein of groot je bedrijf ook is, je hebt je eraan te houden. Ik dus ook, en 

in deze verklaring kun je lezen hoe jouw persoonsgegevens door mij worden verzameld en gebruikt. 

Als je hierover vragen hebt of het idee hebt dat Marijke van der Waard niet zorgvuldig met jouw 

persoonlijke gegevens omspringt, neem dan contact met me op via info@marijkevanderwaard.nl. 

 

Wie ben ik eigenlijk? 

Ik ben Marijke van der Waard en ik noem mezelf graag een creatieve duizendpoot. Als bedrijf sta ik 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69373493, als eenmanszaak 
gespecialiseerd in het schrijven en corrigeren van teksten. Daarnaast maak ik muziek en creëer ik 
illustraties. Ik werk meestal vanuit huis in Dordrecht en ben bereikbaar via het e-mailadres 
info@marijkevanderwaard.nl en op telefoonnummer 06-11138302.  

 

Welke gegevens leg ik vast?  

Als je gebruik maakt van mijn diensten of contact met mij zoekt, kom ik in het bezit van een aantal 

persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. In sommige gevallen zal 

ik ook gegevens als KvK-nummer en bankrekeningnummer opslaan. Ook wanneer je contact met me 

opneemt (via het contactformulier of via info@marijkevanderwaard.nl) worden de gegevens die je 

hierin verstrekt verwerkt en bewaard. Tot slot worden persoonlijke gegevens (je naam en e-mailadres) 

opgeslagen wanneer je je abonneert op mijn weblog. Deze persoons- en contactgegevens sla ik op in 

een digitaal adresboek dat alleen door mij te bekijken is.  

 

Met welk doel leg ik deze gegevens vast?  

Ik wil graag goed werk afleveren en daarvoor heb ik dus persoonsgegevens nodig, onder andere om: 

 Een notificatie te kunnen sturen wanneer ik een nieuw blogbericht heb geplaatst; 

 Over een opdracht te kunnen communiceren per email, post of telefoon; 

 Mijn product uiteindelijk aan je te kunnen afleveren; 

 Je te kunnen informeren over wijzigingen in mijn diensten of producten; 

 Aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. (De Nederlandse wet stelt eisen aan het 

opslaan en bewaren van bepaalde informatie. Zo moeten alle financiële transacties worden 

geregistreerd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de belastingsdienst.  

 

Hoe lang bewaar ik deze gegevens?  

Marijke van der Waard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit houdt in dat bij 

het abonneren op mijn blog, je e-mailadres en naam bewaard worden tot jij je weer uitschrijft. Bij het 

afnemen van diensten worden persoonsgegevens bewaard voor de minimale wettelijke bewaartermijn 

van 7 jaar (zoals bepaald door de Belastingdienst). Wanneer je contact met me opneemt via e-mail of 

het contactformulier, bewaar ik je gegevens zolang nodig is om je vraag of verzoek te beantwoorden.  

 

 

 



 
 

 

Deel ik persoonsgegevens met derden? 

Nee. Ik deel persoonsgegevens niet zomaar aan derden. Persoonsgegevens worden enkel aan derden 

verstrekt wanneer dit nodig is om een opdracht correct uit te voeren of wanneer ik hier wettelijk toe 

verplicht word.  

 

Wel belangrijk om te weten is dat ik voor mijn bedrijf Marijke van der Waard enkele online diensten 

gebruik, die hierdoor tevens de beschikbaarheid hebben over persoonsgegevens. Dit zijn Wordpress 

(voor de website en het contactformulier) en Gmail (voor het verzenden en ontvangen van email). De 

privacyvoorwaarden van deze bedrijven zijn te vinden op hun website.  

 

Gebruik ik andere technieken zoals cookies op mijn website? 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in je webbrowser zodra je een website voor 

het eerst bezoekt. Deze tekstbestandjes geven informatie over wie de website bezoekt (IP-adres), hoe 

de gebruiker zich op de website beweegt en gedraagt (clicks e.d.). Cookies worden gebruikt om een 

website beter te laten werken, om je voorkeursinstellingen te onthouden en vaak ook om afgestemde 

advertenties te kunnen laten zien. Mijn website wordt gehost door Wordpress, die cookies opslaat en 

mij informatie terugkoppelt over de statistieken van mijn website. Deze cookies worden zo anoniem 

mogelijk verzameld en zijn dan ook niet terug te brengen tot of gekoppeld aan persoonsgegevens. 

Wanneer je niet wilt dat er cookies worden gebruikt, kun je dit in je internetbrowser instellen.  

 

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Ja, dat kan. Wettelijk gezien heb je het recht om je gegevens in te zien, aan te passen en te (laten) 

verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens of het gebruik van je 

gegevens beperken. Als je dit wilt in het contact met Marijke van der Waard, kun je me bereiken via 

het e-mailadres info@marijkevanderwaard.nl. Wanneer je dit doet, vraag ik je een kopie van je 

identiteitsbewijs mee te sturen ter verificatie. Hierbij is het voor je eigen privacy dan weer wel van 

belang dat je je pasfoto, paspoortnummer en BSN-nummer onleesbaar maakt. Ik zal zo snel mogelijk, 

maar uiterlijk binnen vier weken reageren op je verzoek.  

 

Tot slot 

Alles is natuurlijk in beweging en in ontwikkeling. Daarom kan het best zijn dat er in de loop der tijd 

weer wat verandert aan de wetgeving, mijn bedrijfsvoering en dus ook de manier waarop ik met 

persoonsgegevens omga. Als dat zo is, pas ik deze verklaring aan, zodat het wel altijd transparant blijft.  

 


