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Waarom heeft Laura Schweig Tekstproducties deze privacyverklaring?
Via mijn website, e-mail, WhatsApp en andere communicatiemiddelen ontvang ik
persoonsgegevens die ik vervolgens verwerk. Ik vind het belangrijk dat deze
persoonsgegevens bij mij in goede handen zijn. In deze privacyverklaring leg ik je daarom zo
helder mogelijk uit welke persoonsgegevens ik van jou verzamel en gebruik en met welk
doel. Ik raad je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Bij deze verwerking houd ik mij aan de eisen die de Europese en Nederlandse
privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:
•
•
•
•
•

Ik duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik
via deze privacyverklaring;
Ik mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;
Ik eerst vraag om toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in die gevallen
waarbij je toestemming vereist is;
Ik passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
Ik, in mijn rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerk voor het door de
klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

Welke persoonsgegevens heeft Laura Schweig Tekstproducties van jou?
Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon direct of
indirect geïdentificeerd kan worden.
Ik verwerk de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden:
Als je mij via mijn website mailt, vraag ik om je:
• Naam – om je correct aan te kunnen spreken in mijn antwoord
• E-mailadres – om je terug te kunnen mailen
Als ik je mijn opdrachtgever bent, sla ik de volgende gegevens van je op:
• Naam – om je correct aan te kunnen spreken
• E-mailadres – om je te kunnen e-mailen
• Bedrijfsadres – om je te kunnen bezoeken
• Telefoonnummer – om je te kunnen bellen, WhatsAppen en sms’en
Als ik je interview, sla ik de volgende gegevens van je op:
• Naam – om je correct aan te kunnen spreken
• E-mailadres – om je te kunnen e-mailen
• Telefoonnummer – om telefonisch een afspraak met je te kunnen maken en evt.
contact te houden via WhatsApp of sms
• Bedrijfsadres – om je te kunnen bezoeken
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Als ik namens een opdrachtgever met je samenwerk, sla ik de volgende
gegevens van je op:
• Naam – om je correct aan te kunnen spreken
• E-mailadres – om je te kunnen e-mailen
• Telefoonnummer – om telefonisch een afspraak met je te kunnen maken en evt.
contact te houden via WhatsApp of sms
• Bedrijfsadres – om je te kunnen bezoeken
Waarom heeft Laura Schweig Tekstproducties je persoonsgegevens nodig?
Ik verzamel of gebruik jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ik hiervoor op voorhand
jouw toestemming hebt verkregen.
1. Gebruik van mijn diensten
Om gebruik te kunnen maken van mijn diensten is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens
aan mij verstrekt. Ik verwerk deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden
(vallen binnen het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst):
- Toezending van offertes;
- Beantwoording van vragen over mijn diensten en producten;
- Het levering van de navolgende diensten en/of producten: communicatieadvies, teksten,
projectmanagement.
- Facturering.
Deze persoonsgegevens bewaar ik voor zo lang als nodig is om mijn diensten te kunnen
leveren en verzoeken af te handelen. Omdat in mijn praktijk vaak sprake is van langdurige
relaties, blijven je gegevens in principe in mijn systeem staan totdat we wederzijds hebben
afgesproken dat we niet meer samenwerken. Dan wis ik je gegevens.
2. Bijdrage aan mijn diensten
Ook om bij te dragen aan mijn diensten, is het noodzakelijk dat je persoonsgegevens aan me
verstrekt. Ik verwerk deze dan voor de volgende doeleinden:
- Contact opnemen voor een interview;
- Interviewen
- Toezenden van een artikel voor correcties en akkoord;
- Samenwerking in een project (bijv. met grafisch ontwerpers, fotografen, vertalers).
Deze persoonsgegevens bewaar ik voor zo lang als nodig is om mijn diensten te kunnen
leveren en verzoeken af te handelen. Gegevens van geïnterviewden wis ik uit mijn systeem
zodra het artikel is afgerond middels een akkoord van alle betrokkenen. Omdat in mijn
praktijk vaak sprake is van langdurige relaties met samenwerkingspartners, blijven hun
gegevens in principe in mijn systeem staan totdat we wederzijds hebben afgesproken dat we
niet meer samenwerken. Dan wis ik de gegevens.
3. Gebruik voor toezending van mijn nieuwsbrief
Ik bied een zeer onregelmatig verschijnende nieuwsbrief aan waarmee ik geïnteresseerden
informeer over mijn diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee
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eenieder zich kan afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met je
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Kun je je toestemming intrekken?
Indien een verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan ben je gerechtigd deze te
allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact op via
onderstaande gegevens.
Wanneer jij je toestemming intrekt, betekent dit dat ik je gegevens wis uit mijn systemen. In
dat geval kan ik geen contact meer met je opnemen over mijn diensten en kan ik je ook geen
dienst leveren.
Worden jouw gegevens aan derden verstrekt?
Ik maak alleen indien noodzakelijk gebruik van derden bij de uitvoering van mijn
(bedrijfs)activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw gegevens, neem
ik altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens afdoende
worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van
jouw persoonsgegevens gebeurt nooit.
Bij de uitvoering van activiteiten maak ik gebruik van de navolgende derde partijen met wie
ik mogelijk jouw persoonsgegevens deel:
• Google (gevestigd in Ierland) voor e-mailhosting en documentopslag;
• Neostrada voor websitehosting
• Moneybird voor offerteverzending en facturering;
• Factuurdesk voor urenregistratie.
Je persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Unie.
Zorgt Laura Schweig Tekstproducties dat jouw gegevens beschermd zijn?
Laura Schweig Tekstproducties heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:
•
•
•
•
•
•
•

De netwerkverbindingen zijn beveiligd (SSL);
De WiFi (zowel thuis als op kantoor) is beveiligd;
De toegang tot mijn apparaten (laptop, tablet, smartphone) is beveiligd;
Toegang tot (online) applicaties / websites met persoonsgegevens is beveiligd;
Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot mijzelf;
Ik maak gebruik van een up-to-date virusscanner / firewall
Encryptie.

Voor meer informatie over mijn beveiliging kan je via onderstaande gegevens contact met
mij opnemen.
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Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Geldt deze verklaring ook voor websites waar je via de website van Laura Schweig
Tekstproducties terecht kom?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyen cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.
Wat zijn jouw privacyrechten?
Je hebt de volgende privacyrechten:
•
•
•
•
•
•

Het recht om je persoonsgegevens in te zien;
Het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
Het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
Het recht om een gegevensexport op te vragen van je persoonsgegevens (die jij zelf
aan mij hebt verstrekt);
Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”) van je
persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
Het recht om bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens te maken
(gemotiveerd).

Verzoek indienen
Een verzoek kan je indienen via gegevens onderaan dit document. Ik ben verplicht in dat
geval jouw identiteit te controleren. Ik verzoek je daarom om je identiteitskaart of rijbewijs
mee te sturen. Zorg dat je pasfoto en BSN onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het
om een kopie gaat. Tevens dien je in het verzoek te vermelden op basis van welke grond je
het verzoek indient.
Welke verantwoordelijkheden heb jij zelf?
Het is ook je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die
je met mij deelt juist, volledig en actueel zijn. Verder is het belangrijk dat als je
persoonsgegevens van anderen met mij deelt, dat je er zeker van bent dat je deze gegevens
met mij mag delen. Je draagt daar zelf verantwoording voor.
Kun je een klacht indienen?
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan ga ik hier graag met
je over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht
over een onjuiste verwerking van je persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in
te dienen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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Hoe kun je Laura Schweig Tekstproducties bereiken?
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over je
persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met mij opnemen via
onderstaande gegevens.
Laura Schweig Tekstproducties
info@lauraschweig.nl
06-25314251

