Privacy Verklaring
1. AVG
De verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR genoemd). De handhaving van deze regels
wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
2. Wie ben ik?
Ik ben Rianne Gerritsen. Leuk je te ontmoeten! In het handelsregister van de Kamer van
Koophandel sta ik geregistreerd onder nummer 34286066. Neem contact met me op via:
info@reventz.nl of bel 06-16824961.
3. Waarvoor gebruik ik je gegevens?
Als we met elkaar in contact zijn of samenwerken, heb ik bepaalde persoonlijke gegevens van je.
Denk aan naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en betaalgegevens zoals een
bankrekeningnummer. Deze gegevens gebruik ik voornamelijk om je een opdrachtbevestiging of
factuur te sturen, maar natuurlijk ook om contact met je te onderhouden.
4. Voor mijn opdrachtgevers
Ik ga zeer zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van mijn opdrachtgevers om en deel ze niet
met derden. Alle persoonlijke gegevens houd ik bij in het facturatieprogramma. Met deze partij heb
ik verwerkersovereenkomst gesloten. Het betreft een beveiligde, online omgeving waar alleen ik
toegang tot heb. Ik respecteer de privacy van mijn opdrachtgevers en zal dit ook in de toekomst
blijven doen.
5. Wie ontvangen je gegevens nog meer?
Ik ben zuinig op alle persoonlijke gegevens en deel ze alleen mocht dat hoognodig zijn. En dat is
eigenlijk nooit, gezien ik alleen werk. Ik deel je gegevens niet voor advertentiedoeleinden en
benader jou ook niet op andere websites met advertenties. Wel zo fijn om te weten.
6. Hoe lang bewaar ik je gegevens?
De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie
is zeven jaar. Dat betekent dat ik in ieder geval gegevens zoals naam, e-mailadres, adres,
betaalgegevens, telefoonnummer zeven jaar bewaar.
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7. Vragen over je gegevens
Als je gegevens niet kloppen, of er is iets veranderd, kun je me altijd vragen om dit aan te passen.
Wil je je gegevens inzien of een kopie ontvangen, dan kan dat natuurlijk ook. Het is ook mogelijk
om je gegevens te laten wissen, bezwaar te maken tegen het gebruik ervan of het gebruik ervan te
beperken. Neem voor deze vragen en meer contact met me op: info@reventz.nl of bel 06 – 16 82
49 61.
8. Klachten?
Als je klachten hebt over hoe ik omga met je persoonlijke gegevens, dan vind ik dat heel
vervelend. Stuur een mailtje naar info@reventz.nl. Ik help je graag bij het vinden van een gepaste
oplossing. Mochten we er niet uitkomen, dan kun je altijd contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
9. Veranderingen
Ik blijf altijd werken aan mijn bedrijf, website en nieuwe initiatieven. Het kan dan ook voorkomen
dat er soms wat veranderd in de gegevens die ik van je heb en wat ik daarmee doe. Ook de
regelgeving zelf kan wijzigen. In dat geval zal ik deze Privacy Verklaring aanpassen. Ik nodig je uit
om de Privacy Verklaring regelmatig even te checken, zodat je up to date blijft.
Dank je wel voor het vertrouwen!
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