
Privacyverklaring 
 

Hanja de Boer Creative & Management Support respecteert uw recht op privacy en houdt zich 
aan de regelgeving op dat gebied. Om u goed van dienst te kunnen zijn, zijn er wel gegevens van u 
nodig. Daarom is deze privacyverklaring opgesteld zodat u weet wat u op dit terrein mag 
verwachten. 

Hanja de Boer Creative & Management Support verwerkt uw persoonsgegevens. De contactgegevens 
luiden als volgt: 

• Hanja de Boer Creative & Management Support 
• Noordeinde 143 
• 1121 AK Landsmeer 
• Nederland 
• E-mail:info@hanjadeboer.nl 
• Website: www.hanjadeboer.nl 

Hanja de Boer Creative & Management Support verzamelt en verwerkt onder meer de volgende 
informatie van u: 

• Voornaam; 
• Achternaam; 
• Adres; 
• Postcode; 
• Plaats; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Rekeningnummer (voor als er een rekening moet worden betaald). 

De gegevens die verzameld worden, worden door u als geïnteresseerde zelf aangegeven. 

De reden waarom Hanja de Boer Creative & Management Support deze gegevens verzamelt en 
verwerkt is om indien van toepassing de eventuele overeenkomst met u uit te voeren en hierover zo 
nodig contact met u te kunnen opnemen. En of om geïnteresseerden die daar toestemming voor 
hebben gegeven informatie toe te kunnen sturen over de diensten van Hanja de Boer Creative & 
Management Support. 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals marketing- of 
onderzoeksdoeleinden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven. Er worden niet op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben. 

Bij de opslag en verwerking houdt Hanja de Boer Creative & Management Support zich aan de 
voorschriften van de AVG. Hanja de Boer Creative & Management Support verwerkt alleen gegevens 
in de volgende situaties: 

• De betrokkene heeft zelf toestemming gegeven voor de verwerking; 



• Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of geschiedt 
op verzoek van de klant voor het sluiten van een overeenkomst; 

• Het is noodzakelijk vanwege Nederlandse fiscale wetgeving. 

Hanja de Boer Creative & Management Support verstrekt persoonsgegevens van klanten en 
geïnteresseerden uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de 
overeenkomst met u. 

Er vindt geen automatische profilering plaats. Wel registreert Hanja de Boer Creative & 
Management Support het IP-adres van uw computer en de gegevens die uw browser meestuurt, 
zoals de geografische locatie, datum en tijd, en gebruikt deze voor statische analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

De gegevens worden online opgeslagen binnen de Google Cloud. Hanja de Boer Creative & 
Management Support neemt verder passende technische en organisatorische maatregelen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, 
spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw 
persoonsgegevens, dan kunt contact opnemen. 

Uw gegevens worden bewaard zo lang als dat nodig is om de eventuele overeenkomst te kunnen 
uitvoeren. Dit betekent dat uw gegevens minimaal worden bewaard voor de duur dat u gebruik 
maakt van de diensten van Hanja de Boer Creative & Management Support. Op grond van fiscale 
wetgeving is het verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die tot de 
bedrijfsadministratie behoren gedurende zeven jaar te bewaren. 

U heeft als verstrekker van gegevens altijd het recht om: 

• uw gegevens te beperken; u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde 
persoonsgegevens niet te verwerken; 

• uw toestemming voor verwerking in te trekken; 
• uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, tenzij u een klant bent, dan kan 

verwijdering pas plaatsvinden na zeven jaar; 
• uw gegevens te laten overdragen aan een derde; als u bijvoorbeeld wilt overstappen naar een 

andere, dan kunt u ons vragen uw gegevens aan de nieuwe dienstverlener te verstrekken; 
• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanja de Boer Creative 

& Management Support. 

Hier toe kunt u een bericht sturen aan info@hanjadeboer.nl Als het gaat om een verzoek om inzage, 
wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal er zo snel mogelijk 
en in elk geval binnen één maand aan uw verzoek worden voldaan. Als u een dergelijk verzoek bij 
indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat de overeenkomst niet (meer) kan worden 
uitgevoerd. Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat het een en ander u niet ontslaat van uw 
verplichtingen op grond van de overeenkomst, zoals de op u rustende betalingsverplichting. 

In geval van vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact opnemen. 

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Landsmeer, mei 2018 



Wat is een cookie? 

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje 
dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van 
uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer 
naar de servers teruggestuurd worden. 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies 
worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet 
accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de 
website. 

Gebruik van permanente cookies 

Met behulp van een permanente cookie kan u herkend worden bij een nieuw bezoek op deze 
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer uw 
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan dit door middel van een cookie 
worden onthouden. Hierdoor hoeven uw voorkeuren niet te worden herhaald waardoor er dus tijd 
wordt bespaard en een prettiger gebruik van deze website kan worden gemaakt. Permanente cookies 
kan u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Gebruik van sessie cookies 

Met behulp van een sessie cookie kan er gekeken worden welke onderdelen van de website u met dit 
bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

Google Analytics 

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het 
is niet mogelijk om hier invloed op te hebben. Google heeft geen toestemming gekregen om de 
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is 
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit 
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 

LinkedIn en Twitter  

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen 
(“tweeten”) op sociale netwerken als LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van 
stukjes code die van LinkedIn, en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden 



cookies geplaatst. Het is niet mogelijk om hier invloed op te hebben. Leest u de privacyverklaring 
van LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 
overgebracht naar en door Twitter en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

LinkedIn en Twitter stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij 
het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er 
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie 
hiervoor de Privacy statement. Om misbruik te voorkomen kan er gevraagd worden om u adequaat 
te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u 
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van 
uw browser. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in 
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Meer informatie over cookies 

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: 

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet 
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 
Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising” 

Wijzigingen voorbehouden cookieverklaring 

Hanja de Boer Creative & Management Support behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te 
brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. 

 
 


