
P r i v a c y v e r k l a r i n g  J e n n i f e r  E l b e r t

Jennifer Elbert heeft het beheer over de website www.jenniferelbert.nl. Jennifer Elbert vindt het belangrijk dat jij weet dat er
zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft daarom precies hoe Jennifer Elbert jouw
persoonsgegevens verzamelt en daarmee omgaat. Je vindt een uitleg over wanneer jouw gegevens worden verzameld, met welk
doel en wat de bewaartermijn is. Daarnaast lees je welke rechten jij hebt en hoe je daar gebruik van kan maken. Tot slot staat er
beschreven hoe jouw gegevens worden beveiligd.
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Bewaartermijn
Nieuwsbrief
De opslag van jouw voornaam en e-mailadres voor de nieuwsbrief
is voor onbepaalde tijd. Jij hebt hier de volledige controle over.
Onder iedere nieuwsbrief die jij van Jennifer Elbert ontvangt,
vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Jouw gegevens worden dan direct verwijderd. Je kunt hierover
uiteraard ook een mail sturen naar info@jenniferelbert.nl. Ook
dan worden jouw gegevens direct verwijderd.
 
Contactformulier
Jouw voornaam, e-mailadres en andere gegevens die jij
meestuurt in het contactformulier en mails die je naar Jennifer
Elbert stuurt, worden maximaal twee jaar bewaard. Na deze
periode worden ze van de server verwijderd.
 
Klantenbestand
De NAW-gegevens die in het klantenbestand staan vermeld
worden maximaal zeven jaar bewaard. Het klantenbestand wordt
per boekjaar vernieuwd.
 
Beveiliging
Alle apparaten waarop en software waarin jouw
persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd
beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk een
tweestapsverificatie. 
 
Privacyrechten
Je hebt een aantal rechten met betrekking tot jouw privacy: je
hebt een recht op inzage, rectificatie, overdracht en verwijdering
(rekening houdend met de verplichte bewaartermijnen) van jouw
gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten kun je contact
opnemen met Jennifer Elbert via het contactformulier of door
een e-mail sturen naar info@jenniferelbert.nl
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over Jennifer
Elbert. Je kunt dit melden via het contactformulier of door een e-
mail te sturen naar info@jenniferelbert.nl. Daarnaast kun je een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het kader van de verwerking van jouw persoonsgegevens
waarborgt en respecteert Jennifer Elbert jouw privacy. De Wet
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming wordt hierbij nageleefd.
 
Dit privacybeleid zal af en toe wijzigen om te voldoen aan
wetswijzigingen. Jennifer Elbert wil je daarom aanraden om dit
beleid regelmatig te raadplegen. Je kunt jouw vragen en
verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten
tot:
 
Jennifer Elbert
Molenstraat 283
9402JR Assen
info@jenniferelbert.nl| 06-16308013
KvK: 74786504
 
Gegevensverwerking en -verzameling
Jennifer Elbert verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens
voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van haar diensten en
het controleren of de website voldoende aansluit op de wensen
van haar bezoekers. Op de volgende momenten vindt
gegevensverwerking en -verzameling plaats:
 
- Nieuwsbrief: Bij inschrijving voor de nieuwsbrief moet je jouw
voornaam en e-mailadres invullen. Zo ontvang jij een
gepersonaliseerde nieuwsbrief.
- Contactformulier: Tijdens het invullen van het contactformulier
op deze website, is het verplicht om jouw voornaam en e-
mailadres in te vullen. Zo weet Jennifer Elbert wie er contact
zoekt en kan Jennifer Elbert jou voorzien van een antwoord.
- Klantenbestand: Bij het aangaan van een samenwerking met
Jennifer Elbert komen uw NAW-gegevens in het klantenbestand.
Deze gegevens worden opgeslagen met als doel om een zo
optimaal mogelijke administratie te voeren. Dit zijn ook gegevens
die op de factuur worden vermeld die Jennifer Elbert 7 jaar dient
te bewaren op verzoek van de belastingdienst.
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Cookies
Jennifer Elbert maakt op haar website gebruik van cookies om
de website beter te laten functioneren en ervoor te zorgen dat
jouw ervaring wordt bevorderd. Een cookie is een klein
tekstbestand die tijdens jouw bezoek automatisch op jouw
computer wordt geplaatst. Dit is bedoeld om technische
gegevens te verzamelen. Een voorbeeld van een cookie is Google
Analytics, om onder andere bij te houden hoeveel bezoekers er
op een pagina terechtkomen. Je kunt ervoor kiezen om het
gebruik van cookies uit te schakelen, dit kan via de instellingen
van jouw browser. Let er wel op dat dit kan leiden tot een minder
goede werking van de website.
 
 
Websites van derden
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden
die via links op deze website kunnen worden bezocht.


