
Privacyverklaring 

www.dezinmaker.nl 

In het kader van (online) privacy heb ik voor www.dezinmaker.nl een 

privacyverklaring opgesteld. Ik heb het recht om deze verklaring te allen 

tijde te wijzigen. Daarom raad ik je aan bij een bezoek aan mijn website 

de verklaring door te nemen. Deze verklaring bevat informatie over de 

doelstellingen die ik nastreef bij het vastleggen van persoonlijke 

gegevens die zijn verzameld op de website, en hoe je jouw rechten kunt 

uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.  

Contactgegevens 

Caroline Bakker 

www.dezinmaker.nl 

info@dezinmaker.nl 

Ede, Nederland 

  

Verzamelen van persoonlijke gegevens 

Dezinmaker.nl verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de 

gegevens die jij aan mij verstrekt via de website, e-mail, telefoon en 

what’s app. Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt 

van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, 

bijvoorbeeld via een reactie onder een blogbericht, bij het aanmelden 

voor een dienst of bij het inschrijven voor de blogs. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt 

worden: 

• voornaam; 

• eventueel achternaam; 

• e-mailadres; 

• je website; 

• eventueel je telefoonnummer; 



• bedrijfsprofiel (denk aan kvk nummer, bankrekening, adres en 

bedrijfsnaam); 

• IP-adres; 

• apparaat type; 

• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in 

een reactie die je plaatst of in correspondentie; 

• gegevens over jouw activiteiten op de website (denk 

aan browsertype en -taal, verwijzings- en exitpagina’s, 

besturingssysteem en andere gegevens). 

 Bij betaling via overschrijving ontvang ik tevens je 

bankrekeningnummer.  

Doel, grondslag en bewaartermijn voor 

verwerking persoonsgegevens 

www.dezinmaker.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de 

volgende doelen: 

• Wanneer je een reactie plaatst onder een vlog op 

info@dezinmaker.nl zal jouw naam, e-mailadres, eventuele 

website, je IP-adres en de inhoud van het bericht voor mij 

zichtbaar worden. Deze gegevens zullen bewaard blijven totdat je 

de reactie verwijdert of totdat ik het bericht verwijder. 

• Als je mij een e-mail stuurt zal ik jouw e-mailadres, naam en de 

inhoud van de e-mail zien.  

• Wanneer u zich inschrijft voor de inspiratiemail zal jouw naam, e-

mailadres en IP-adres voor mij zichtbaar worden. In iedere e-mail 

staat een uitschrijf knop, waarmee je je ieder moment kunt 

uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Voor het 

versturen van nieuwsbrieven gebruik ik Mailchimp. 

• Om facturen te maken verwerk ik je naam, e-mailadres, 

factuuradres, telefoonnummer, klantnummer en kvk-nummer. 

Deze gegevens heb ik nodig om betalingen te verwerken. Voor de 

belastingdienst moeten deze gegevens 7 jaar bewaard blijven. 

Daarna zal ik deze verwijderen.  

• Je persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere 

doeleinden dan de doeleinden waarvoor je de informatie hebt 



verstrekt, tenzij ik nadrukkelijk toestemming van jou krijg, of tenzij 

anderszins wettelijk vereist of toegestaan. Je gegevens worden 

niet gebruikt voor commerciële doeleinden en ook niet voor/aan 

goede doelen. 

 

 


