Privacyverklaring MijnWaarom
MijnWaarom, gevestigd aan de Wiltinkhof 26 te Gorssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt contact met ons opnemen
via de contactpagina op de website www.mijnwaarom.nl.
1. ALGEMENE SAMENVATTING
Je leest in deze verklaring over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee omgegaan wordt.
Wij gaan met jouw privacy om zoals wij zouden willen dat er met onze eigen privacy wordt omgegaan.
En dat wil zeggen: uiterst zorgvuldig. Het spreekt voor ons vanzelf dat wij jou niet volgen op internet
(tracking) en dat we jouw gegevens niet verkopen aan derden.
De artikelen die hieronder staan zeggen eigenlijk precies hetzelfde, maar zijn meer juridisch verwoord
om aan te sluiten bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN EN WAARVOOR
MijnWaarom verwerkt de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
Emailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld emails of telefonisch contact

Wij doen dit voor de volgende doeleinden:
•
•
•

Om je te kunnen bellen of emailen en onze dienstverlening uit te voeren
Voor facturering
Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte

3. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
MijnWaarom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden verzameld. Voor de standaard persoonsgegevens hanteren wij de
fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
MijnWaarom verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
5. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
MijnWaarom gebruikt geen cookies.
6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens insturen via de
contactpagina op de website www.mijnwaarom.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je 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. MijnWaarom wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
7. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
MijnWaarom 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 als er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactpagina op de website
www.mijnwaarom.nl.

