Privacyverklaring Fouxia
Ik ga vertrouwelijk met al je gegevens om. Hoe ik dat doe, kun je lezen in deze privacyverklaring. Heb je vragen over
de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met me op.

Over Fouxia

Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens als je vragen hebt over jouw privacy of als je een verzoek wilt indienen met betrekking tot je rechten.
Fouxia
KvK
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer

54174511
Esther Bouman
info@fouxia.nl
06-28149808

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:
– naam
– geboortedatum
– BSN-nummer
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via mijn opdrachtgever.

Doeleinden

Verwerking van de persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb
beschreven.

Leveren van de dienst

Wanneer je van mij een dienst afneemt, heb ik bepaalde persoonsgegevens nodig om deze dienst aan jou te kunnen leveren.

De gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de ondersteuning en om, met jouw toestemming, gegevens bij
andere instanties te kunnen opvragen. Ik bewaar deze gegevens zolang ik jou ondersteuning bied en tot 2 jaar na
het einde van de overeenkomst of het laatste contact.

Versturen van facturen

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die
opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte
factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de
rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke plicht te voldoen.

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Wil je gebruiken maken van deze rechten? Neem dan contact op per e-mail via info@fouxia.nl.

Inzage, rectificatie en wissen van gegevens

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk. Je mag verzoeken deze te laten aanpassen of
te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de
gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in
afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gangbare en leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan
een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en
wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming
te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat
past bij de gegevens die ik verwerk.
Mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat.

Gegevens

De door mij verzamelde gegevens staan op de harde schijf van mijn laptop. Deze laptop is met een wachtwoord
beveiligd dat regelmatig wordt aangepast. Op mijn laptop zijn up to date versies van de door mij gebruikte software
geïnstalleerd. Ik maak regelmatig een back-up van deze gegevens en deze back-up bewaar ik in een afgesloten kast.
Ook de papieren dossiers bewaar ik in een afgesloten kast. Voor de vernietiging van deze dossiers maak ik gebruik
van een papierversnipperaar.

Cookies

Ik maak geen gebruik van cookies op mijn website.

Links

Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar
de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere manier ben gaan
werken. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van
toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.
Vastgesteld te Hengelo op 1 juli 2018

