Privacyverklaring Goeie Tekst
Goeie Tekst hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring geeft Goeie Tekst informatie over hoe we omgaan met
persoonsgegevens.
Goeie Tekst doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld, conform de eisen die de Wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
Goeie Tekst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Goeie Tekst verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze
verstrekt zijn. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring.
Bedrijfsgegevens
Goeie Tekst is gevestigd te Assen, Citadel 80, postcode 9401 BZ en is verantwoordelijk voor
de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens).
Technische informatie
Over het algemeen kan de website van Goeie Tekst bezocht worden zonder dat uw
persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt de
website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de
website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres
van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het
internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website,
het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de
pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie
over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de locatie waar u zich
bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.
Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website
en het gebruik ervan te verbeteren.
Goeie Tekst maakt gebruik van web- en bezoekersstatistieken van de site om te kijken hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt om de site te verbeteren.
Welke persoonsgegevens verzamelt Goeie Tekst?
Wij verzamelen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.
Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen
afstemmen op uw wensen. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de
gegevens die u verstrekt.
Het gaat het om -onder andere- de volgende persoonsgegevens:
• Bedrijfsnaam
• Naam contactpersoon/contactpersonen
• Bedrijfsadres, postcode en woonplaats
• Factuuradres
• Eventueel uw KvK gegevens
• Telefoonnummer contactpersoon/contactpersonen
• Zakelijke mailadres(sen) contactpersoon/contactpersonen
• Eventueel uw functie
• Bedrijfswebsite
• IP-adres

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op
onze website, u zich aanmeldt bij ons op kantoor of op andere wijze aanmeldt of wordt
aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.
Doel van de gegevensvastlegging is o.a.
• Facturen
• Mailwisselingen
• Contactformulier op de website van Goeie Tekst
Verwerkingsregister van Goeie Tekst
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke
bewaartermijnen. Goeie Tekst bewaart de persoonsgegevens gedurende de looptijd van de
samenwerking en daarna alleen in de administratie voor maximaal zeven jaar.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld fiscale verplichtingen langer
beschikbaar voor Goeie Tekst.
Persoonsgegevens van zakelijke relaties
Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke
andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.
Goeie Tekst verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor
ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of
verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een
zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te
onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
- namen, zakelijke contactgegevens, zakelijk e-mailadres en functies van contactpersonen.
Goeie Tekst kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven
indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze
gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners en onderaannemers die namens
haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Goeie Tekst hiertoe verplicht kan
worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.
Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt
daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Goeie Tekst.
Beveiliging
Goeie Tekst doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen.
Vragen, opmerkingen of klachten
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens
door Goeie Tekst, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via
info@goeietekst.com.
Wijzigingen
Goeie Tekst kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of
wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te
allen tijde op te vragen via info@goeietekst.com.
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