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Privacybeleid van Glintz 

Eigenaar: Mirjam van der Zaag 

Lyra 14 

3328 NE Dordrecht 

Telefoon: 06 – 42433646 

www.glintz.nl 

e-mail m.vanderzaag@glintz.nl 

Inschrijfnummer KvK: 62571001. 

Algemeen 

Ik vind de privacy van alle bezoekers van mijn website en mijn (potentiële) relaties heel belangrijk.  

In dit privacybeleid leest u welke persoonsgegevens ik verzamel en verwerk en met welk doel, wat ik 

met deze persoonsgegevens doe, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u 

nog vragen hebt. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met mij deelt. 

Als u mijn website bezoekt kunt u geen persoonlijke gegevens verstrekken via de website. Ook maakt 

deze website geen gebruik van ‘cookies’ en is beveiligd met SSL. 

Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. 

Verwerkersovereenkomst 
 
Glintz gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe vaak de website bezocht wordt. 

Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, die waarborgt dat Google zich zal houden 
aan de afspraken die gemaakt zijn over wat zij mogen bijhouden. 

Het is Google niet toegestaan om verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Ook met de hosting (hostnet.nl) van mijn email is een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Persoonsgegevens  
 
Wellicht deelt u persoonlijke gegevens met mij via e-mail verkeer dat door u wordt gestart naar 
aanleiding van een bezoek aan deze website. Ik leg de door u verstrekte gegevens vast door opslag 
van dat e-mail verkeer. Deze gegevens worden bewaard zolang ik meen dat dit naar de aard van het 
contact en/of de overeenkomst die met u is gesloten, nuttig is. Mijn e-mail archief bestaat al sinds 
2014 en zal zo mogelijk blijven bestaan tot en met het jaar 2040. 
 
Ook als u offline informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als u contact met me opneemt voor 
informatie of je gegevens verstrekt voor correspondentie en facturatie, handel ik volgens dit 
privacybeleid. 

Deze gegevens worden gebruikt voor de optimale uitvoering van mijn activiteiten en uitsluitend 

gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.  

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden die niet met 

onze activiteiten te maken hebben verstrekt niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties 

of individuen die niet met mijn activiteiten te maken hebben. Tenzij dat wenselijk is in het kader van 
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de uitvoering van de overeenkomst die met u is gesloten of indien dit in een juridische procedure 

nuttig c.q. nodig is dan wel wettelijk verplicht.  

Na beëindiging van een opdrachtovereenkomst bewaart Glintz persoonsgegevens van totdat aan alle 

verplichtingen ten opzichte van haar is voldaan of anderszins nodig om vervolgactiviteiten uit te 

kunnen voeren. De facturen in de boekhouding blijven 7 jaar bewaard i.v.m. Fiscale Bewaarplicht. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht uitsluitend uw persoonsgegevens schriftelijk in te zien. Vervolgens kunt u 

verzoeken om een en ander door mij te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het 

recht bezwaar te maken tegen de opslag en/of verdere verwerking van uw persoonsgegevens. 

Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek 

kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u toe te 

sturen. Wij zullen dit computerbestand nimmer, ook niet op uw verzoek, naar een andere persoon of 

organisatie toesturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging etc. sturen naar 

m.vanderzaag@glintz.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen ik u een kopie van uw 

geldige identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ  

(machine readable zone , de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, 

maar binnen acht weken, op uw verzoek.  

Websites van derden  

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 

links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale mediabuttons. Ik kan niet 

garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens 

omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.   

Wijzigingen in deze privacyverklaring  

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik raad u dan 

ook aan deze verklaring bij het bezoeken van deze website steeds (opnieuw) te raadplegen.   

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met mij via 

m.vanderzaag@glintz.nl 
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