Privacy verklaring van Opgeruimd & Meer
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik verwerk



NAW gegevens t.b.v. facturering voor geleverde diensten
Je mailadres t.b.v. communicatie

Opgeruimd & Meer levert alleen op uitdrukkelijk verzoek van de client verslaglegging van een
geleverde dienst.
Mijn website/dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
Doel en grondslag
Opgeruimd & Meer verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:




Facturering geleverde diensten
Toezending informatie Opgeruimd & Meer
Voldoen aan de wettelijke verplichting aan o.a. de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Opgeruimd & Meer 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 tussen zit, daar doe
ik niet aan mee.
Bewaartermijn
Ik bewaar de persoonsgegevens n principe 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.
Delen van persoonsgegevens met derden
Opgeruimd & Meer verstrekt de noodzakelijke persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst of om te voldoen aan wettelijke verplichting.
Bijvoorbeeld bij het toesturen van informatie via de post of via verslaglegging bij opdracht.
Opgeruimd & Meer gebruikt geen cookies, ik eet ze liever op.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen 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 je persoonsgegevens door Opgeruimd & Meer en het je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen over de gegevensverwerking stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar contact@opgeruimdenmeer.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek
door jou is gedaan vraag ik je een kopie van je ID bij het verzoek mee te sturen .Let erop dat je de
strook met daarin je BSN nummer afdekt ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen 4 weken
op je verzoek. Je kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

