Privacy verklaring Marijn Driesen
Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke
gegevens te behouden. Daarom houd ik me aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://marijn2go.com bezoekt, wanneer je diensten
bij mij afneemt, wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief en/of wanneer je contact met mij
opneemt via het contactformulier op mijn website.
In deze verklaring vertel ik je hoe ik met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten omga.
Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees daarom deze
privacyverklaring goed door, dan weet je wat er met jouw gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem
dan contact met mij op via info@marijn2go.com.
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’, ‘mij’ of
‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Marijn Driesen bedoeld.

Artikel 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt en voor welk doel
1.1. Ik kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van mijn diensten,
omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op mijn website aan mij verstrekt hebt
en/of wanneer jij je e-mailadres hebt gegeven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief. Ik kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Jouw voor- en achternaam
- Jouw adresgegevens
- Jouw telefoonnummer
- Jouw e-mailadres
- Jouw IP-adres

Artikel 2. Waarom ik deze gegevens nodig heb
2.1. Voor het versturen van nieuwsbrieven
Via mijn website heb je de mogelijkheid om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Je geeft dan jouw
naam en e-mailadres aan mij om zo mijn nieuwsbrief te kunnen ontvangen. Via een link onderaan
elke nieuwsbrief kun je je ten alle tijden weer hiervoor afmelden. Voor het versturen van mijn
nieuwsbrieven gebruik ik MailerLite. Lees hier hun privacy verklaring.
2.2. Voor het analyseren van gedrag- en bezoekgegevens van mijn website
Op mijn website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze
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informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
2.3. Voor overige doeleinden
Jouw e-mailadres, vestigingsadres en/of naam gebruik ik om facturen te sturen en voor mijn
boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te
behandelen. Mijn facturen worden verstuurd via MoneyBird. Hun privacyverklaring vind je hier.

Artikel 3. Google Analytics
3.1. Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De
aldus verkregen informatie wordt, inclusief het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van
Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
3.2. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over
de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
3.3. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen
invloed op.
3.4. Ik heb Google geen toestemming gegeven om via de door mij verkregen analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.

Artikel 4. Social Media deelknoppen
4.1. Op mijn website zijn knoppen opgenomen die linken naar mijn sociale netwerken Facebook,
LinkedIn en Instagram. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacy
verklaringen van Facebook, Linkedin en Instagram welke persoonsgegevens deze bedrijven via de
cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Artikel 5. Hoe lang ik jouw gegevens bewaar
5.1. Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Artikel 6. Delen met derden
6.1. Ik verstrek jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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Artikel 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
7.1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens door een e-mail naar
info@marijn2go.com te sturen. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek
reageren.

Artikel 8. Cookies
8.1. Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website
op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je mijn site bezoekt.

Artikel 9. Hostingpartij
Mijn website wordt gehost bij SiteGround. Lees hier hun privacyverklaring.

Artikel 10. Beveiligen
10.1. Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
10.2. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door mij verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@marijn2go.com. https://marijn2go.com is
mijn website en ik ben als volgt te bereiken:
Postadres: Zilverschoon 154, 7577CC te Oldenzaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69067376
Telefoon (voor WhatsApp only zolang ik in het buitenland zit): +316-44185769
E-mailadres: info@marijn2go.com
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