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Introductie
Mijn privacybeleid is van toepassing op alle persoonsinformatie die De werkplaatsgsb
gebruikt. Ik respecteert de privacy van alle opdrachtgevers en draag er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van uw gegevens
Wanneer u gebruikt maakt van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te
verstrekken. Ook kunnen er andere redenen zijn waarvoor u mij persoonlijke informatie
verschaft, zoals contactgegevens die benodigd zijn in zakelijke relaties. In beginsel vraag ik u
alleen om contactgegevens, zoals naam, (email)adres, woonplaats. Deze gegevens worden
alleen gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten
bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden.
Uw gegevens worden opgeslagen op de beveiligde PC’s c.q. in fysieke archieven in beheer De
werkplaatsgsb. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover ik eventueel beschik. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor
een goede uitoefening van de werkzaamheden van De werkplaatsgsb. Op uw verzoek
worden uw gegevens uit onze bestanden verwijderd, behoudens ingeval wettelijke bewaar
termijnen in acht moeten worden genomen, (bijvoorbeeld in geval er sprake is bij
facturering voor dienstverlening)

Cookies
Ik maak geen gebruik van cookies.

Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb
verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle opdrachtgevers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van
alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie en inzage
Als u uw gegevens wilt inzien c.q. aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten
halen, kunt u contact met mij op nemen. Ik zal terstond aan uw verzoek voldoen, met in
achtneming van een reactietermijn van maximaal één maand na ontvangst van uw verzoek.
Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Mijn privacybeleid wordt periodiek ge-update. Tevens wordt periodiek gecontroleerd of mijn
privacybeleid voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:

jan de boon – De werkplaatsgsb
Rijn en Schiekade 97a
06 53831107
jandeboon@dewerkplaatsgsb.nl

