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Algemene inleiding 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door 
deCommunicatiemanager interim marcom professional, ingeschreven in de Kamer van Koophandel 
Utrecht onder nummer 68065833.  
 

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, 
vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. 

 
Welke gegevens verwerkt deCommunicatiemanager? 
Van de volgende personen worden persoonsgegevens verwerkt: 

- Persoonsgegevens van opdrachtgevers die zij zelf hebben aangeleverd. 

- Persoonsgegevens van potentiële opdrachtgevers en geïnteresseerden die zij hebben 
aangeleverd via de website www.decommuncatiemanager.nl. 

deCommunicatiemanager gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden verwerkt en houden 
ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (‘AVG’)1.  
 

Gegevens van bezoekers van www.decommunicatiemanager.nl 

Categorieën van persoonsgegevens 

Indien u een bezoek brengt mijn website, kunnen daarbij door het invullen van (contact)formulieren de 
volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

- Naam 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 

 

Doeleinden 

Deze gegevens heb ik nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden, uw opmerking te kunnen verwerken 
of gevraagde informatie te kunnen opsturen.  
 

Grondslag 

Indien u via de website een vraag stelt of om informatie vraagt, heeft deCommunicatiemanager een 
gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze 
gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. 
 

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden verwijderd zodra uw verzoek of vraag is 
beantwoord of uw opmerking is verwerkt. 
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Gegevens van opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers van 

deCommunicatiemanager 

Categorieën van persoonsgegevens 

Zodra deCommunicatiemanager een zakelijke relatie aangaat met een opdrachtgever of een potentiële 
opdrachtgever, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

- Naam 
- E-mailadres 
- Telefoonnummer 
- Bedrijfsnaam 
- Zakelijk adres en woonplaats 
- Functie 

 

Doeleinden 

Deze gegevens heb ik nodig om een overeenkomst op te kunnen stellen, facturatie te kunnen afhandelen 
en voor het onderhouden van mijn zakelijk netwerk. 

 
Grondslag 

deCommunicatiemanager verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is om 
overeenkomsten te kunnen uitvoeren. 
 

Bewaartermijn 

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die ik nodig heb om als 
deCommunicatiemanager aan de wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturering en 
belastingaangiften, bewaar ik gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn. Overige 
persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de relatie met de leverancier.. 

 
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens.  
U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient 
u een schriftelijk verzoek in via misha@decommunicatiemanager.nl.  

 

Recht op indienen klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens. 
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop deCommunicatiemanager uw persoonsgegevens 
verwerkt of de maatregelen die ik neem om uw gegevens te beschermen, dan kunt u hierover uiteraard 
allereerst een klacht bij mij indienen via misha@decommunicatiemanager.nl. U kunt dit tevens doen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens zelf.  

 

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 10 april 2018.  
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