Privacyverklaring Welgeorganiseerd
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Welgeorganiseerd, gevestigd aan: Steenuil 4, 7731 KA Ommen, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Contactgegevens

www.welgeorganiseerd.nl
Steenuil 4, 7731 KA Ommen, +31644418580
Functionaris Gegevensbescherming van Welgeorganiseerd: K.J. Bijsterbosch.
Hij is te bereiken via karelbijsterbosch@welgeorganiseerd.nl
Omgaan met persoonsgegevens

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Welgeorganiseerd omgaat
met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het bezoeken van haar
website en bij gebruikmaking van haar diensten.
Welgeorganiseerd respecteert de privacy van haar klanten en van alle

gebruikers en bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat
persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacybeleid
en de voorwaarden die van toepassing zijn op deze website. Ook wanneer je
offline gegevens met Welgeorganiseerd deelt, ga je akkoord met dit
privacybeleid.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Welgeorganiseerd verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt

van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.
Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst of de samenwerking uit te
kunnen voeren en te kunnen leveren. Daarnaast gebruikt Welgeorganiseerd
deze gegevens om met je te kunnen communiceren en om je te kunnen
informeren. Welgeorganiseerd zal je alleen vragen om gegevens die relevant
zijn voor de dienstverlening en/of de communicatie.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam.
- Geslacht.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer (en eventueel Skypeadres).
- E-mailadres.
- Beroep en omschrijving van de aard van je werkzaamheden en werksituatie.
- Bankrekeningnummer.
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel
op onze website aan te maken of in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden, zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via
karelbijsterbosch@welgeorganiseerd.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij
persoonsgegevens
Welgeorganiseerd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele of
informatieve uitingen.
- Om je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze
dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Om goederen en diensten bij je te kunnen (af)leveren.
- Om je optimaal te kunnen coachen en begeleiden.
- Welgeorganiseerd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, bijvoorbeeld bij onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Welgeorganiseerd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Welgeorganiseerd) tussen zit. Welgeorganiseerd doet dat dus niet.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Welgeorganiseerd bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Welgeorganiseerd bewaart deze

gegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen:

Categorie
Klanten

Klanten

Gegevens
Persoonsgegevens, zoals
naam, geslacht en
werkomstandigheden,
maar ook overige
persoonsgegevens die
iemand actief verstrekt
aan Welgeorganiseerd.

Bewaartermijn
Zolang er een
zakelijke relatie
bestaat met

Adresgegevens.

Zolang er een
zakelijke relatie
bestaat met

Welgeorganiseerd.

Welgeorganiseerd.

Klanten

Contactgegevens, zoals emailadres en
telefoonnummer.

Klanten

Bankrekeningnummer.

Abonnees op uitingen
van Welgeorganiseerd,
zoals E-books en
nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens, zoals
naam en geslacht en
eventuele overige
persoonsgegevens die
iemand actief verstrekt
aan Welgeorganiseerd.
Contactgegevens, zoals emailadres en
telefoonnummer.

Abonnees op uitingen
van Welgeorganiseerd,
zoals E-books en
nieuwsbrieven.

Businesspartners, zoals
samenwerkingspartners,
reclamebureaus, de
accountant leverancier
van ICT-producten en diensten.

Persoons- en
bedrijfsgegevens, zoals
naam, geslacht en functie
of beroep, maar ook
overige persoons- en
bedrijfsgegevens die een
businesspartner actief
verstrekt aan

Zolang er een
zakelijke relatie
bestaat met

Welgeorganiseerd

en/of zolang iemand
is geabonneerd op
uitingen van
Welgeorganiseerd,
zoals de nieuwsbrief.
Zolang er een
zakelijke relatie
bestaat met
Welgeorganiseerd.
Zolang iemand is
geabonneerd op
uitingen van
Welgeorganiseerd,
dus tot aan
wederopzegging.
Zolang iemand is
geabonneerd op
uitingen van
Welgeorganiseerd,
dus tot aan
wederopzegging.
Zolang de
samenwerking en/of
het contract met
Welgeorganiseerd

bestaat.

Reden
Om een klant goed van dienst te
kunnen zijn, is het voor zowel de
klant als Welgeorganiseerd
belangrijk om de klant te kennen
en een zuiver beeld van zijn
situatie te hebben. Daarvoor
verwerkt Welgeorganiseerd de
benodigde persoonsgegevens.
Om een klant te kunnen
bezoeken en om hem fysieke
post te kunnen zenden, verwerkt
Welgeorganiseerd de
adresgegevens.
Om te kunnen corresponderen
met een klant, om klanten van
informatie te kunnen voorzien en
om marketing te kunnen
bedrijven, verwerkt
Welgeorganiseerd

contactgegevens.

Om in- en excassso’s te kunnen
uitvoeren, verwerkt
Welgeorganiseerd het
bankrekeningnummer.
Om abonnees van (specifieke)
informatie te kunnen voorzien en
om iemand gepersonaliseerd te
kunnen aanspreken, verwerkt
Welgeorganiseerd

persoonsgegevens.
Om iemand van informatie te
kunnen voorzien en om
marketing te kunnen bedrijven,
verwerkt Welgeorganiseerd
contactgegevens.
Om de samenwerking en/of het
contract goed te kunnen
vastleggen, verwerkt
Welgeorganiseerd deze
gegevens.

Welgeorganiseerd.

Businesspartners, zoals
samenwerkingspartners,
reclamebureaus, de
accountant en de
leverancier van ICTproducten en -diensten.

Adresgegevens.

Zolang de
samenwerking en/of
het contract met
Welgeorganiseerd

bestaat.

Om een Businesspartner te
kunnen bezoeken en om hem
fysieke post te kunnen zenden,
verwerkt Welgeorganiseerd de
adresgegevens.

Businesspartners, zoals
samenwerkingspartners,
reclamebureaus, de
accountant en de
leverancier van ICTproducten en -diensten.
Businesspartners, zoals
samenwerkingspartners,
reclamebureaus, de
accountant en de
leverancier van ICTproducten en -diensten.
Volgers en connecties
op Social Media.

Contactgegevens, zoals emailadres en
telefoonnummer.

Zolang de
samenwerking en/of
het contract met
Welgeorganiseerd

bestaat.
Bankrekeningnummer.

Zolang de
samenwerking en/of
het contract met
Welgeorganiseerd

bestaat.
Naam, e-mailadres en
social mediumadres.

Zolang de connectie
op het social
medium bestaat
en/of zolang er
sprake van is dat
iemand
Welgeorganiseerd

volgt.

Om te kunnen corresponderen
met een Businesspartner en om
hem van informatie te kunnen
voorzien verwerkt
Welgeorganiseerd

contactgegevens.
Om in- en excassso’s te kunnen
uitvoeren, verwerkt
Welgeorganiseerd het
bankrekeningnummer.

Om een connectie te kunnen
hebben op social media en om
iemand de gelegenheid te geven
om Welgeorganiseerd te
volgen, verwerkt
Welgeorganiseerd deze
gegevens.

Welgeorganiseerd verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere

doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring,
tenzij Welgeorganiseerd hiervoor vooraf je toestemming heeft verkregen. Die
toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag
hebt gesteld of een verzoek hebt gedaan.
Delen van persoonsgegevens met derden
Welgeorganiseerd zal jouw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen

en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

MailChimp
Welgeorganiseerd gebruikt het mailprogramma MailChimp. Dat betekent dat

je naam en e-mailadres worden opgeslagen op servers van MailChimp. Meer
informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je hier.
Social Media

Wees je ervan bewust dat er plekken zijn waar Welgeorganiseerd op geen
enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy. Alle
informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden, zoals
berichten en reacties die je op de Facebook Bedrijfspagina van
Welgeorganiseerd plaatst, kan mogelijk gehoord, gelezen en verzameld
worden door anderen, zonder dat Welgeorganiseerd daar invloed op kan
uitoefenen. Welgeorganiseerd houdt zich niet aansprakelijk of
verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.
Deze partijen zijn uiteraard wel verplicht je gegevens vertrouwelijk te
behandelen. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier.

Samenwerkingspartners
Welgeorganiseerd plaatst mogelijk links naar externe websites van
samenwerkingspartners, als Welgeorganiseerd denkt dat die informatie
waardevol voor je is. Welgeorganiseerd heeft geen invloed en geen controle
op hoe deze derden omgaan met de privacywetgeving. Welgeorganiseerd

raadt je aan de privacyverklaringen en gebruikersvoorwaarden van deze derden
zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Welgeorganiseerd gebruikt, behalve functionele cookies en analytics cookies,

geen cookies of vergelijkbare technieken. Deze functionele cookies en analytics
cookies worden alleen geplaatst om te analyseren hoe gebruikers de website
gebruiken, ter uitvoering van diensten of om een goede werking van de website
te bewerkstelligen.
Door je bezoek op deze website voort te zetten, te klikken op links of
onderdelen, of op enige wijze verder te surfen binnen deze website, geef je via
een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van
cookies voor de doelen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.
Soorten cookies

Op deze website worden twee cookietypes gebruikt:
· Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren
van een website.
· Analytics cookies zijn nodig om gegevens voor statistieken te
verzamelen. Deze zijn versleuteld en anoniem.
Functionele cookies en analytics cookies verzamelen dus géén
persoonsgegevens.
Google analytics
Welgeorganiseerd wil graag weten hoe bezoekers de website gebruiken. Om

het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, gebruikt
Welgeorganiseerd Google Analytics. Via deze website worden daarom
analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt, waardoor
Welgeorganiseerd je niet persoonlijk kan herleiden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Welgeorganiseerd en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw
persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou
of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
karelbijsterbosch@welgeorganiseerd.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek.
Welgeorganiseerd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om,
indien daar aanleiding toe bestaat, een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Welgeorganiseerd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via karelbijsterbosch@welgeorganiseerd.nl
Wijzigen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig
om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als er wezenlijke wijzigingen
worden aangebracht, zal Welgeorganiseerd voor een meer opvallende
kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

