PRIVACYVERKLARING SIMONE STAM SERVICES
Simone Stam Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34267712,
vindt jouw privacy belangrijk en gaat daarom altijd zorgvuldig met je persoonsgegevens en om.
In deze verklaring staat welke persoonsgegevens ik verwerk, waarom en hoe ik dat doe.

Contactgegevens
Simone Stam Services
Evert van Dijkstraat 43
1945 XV Beverwijk
06-43229564
www.simonstamservices.nl
info@simonestamservices.nl

1. Gegevens en doelen
Simone Stam Services verzamelt gegevens van klanten om diensten te kunnen leveren.
Met de volgende doelen:
 het onderhouden van contact met jou als klant via telefoon, e-mail of contactformulier op
de website;
 het bijhouden van gegevens voor facturering;
 het bijhouden van gegevens die nodig zijn voor het maken en/of het onderhoud van je
website.
Simone Stam Services gebruikt deze gegevens voor het contact: naam, telefoonnummer (mobiel
en vast), e-mail adres.
Simone Stam Services legt deze gegevens vast voor administratie en facturering: postadres.

Simone Stam Services gebruikt deze gegevens voor je website: provider inloggegevens,
Wordpress inloggegevens.
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies op mijn website. De cookies die ik gebruik
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt.
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2. Bewaren
Je persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt noodzakelijk. Na beëindiging van de
dienstverlening, vernietig ik de gegevens van je website. De gegevens voor de administratie en
overeenkomst, hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar en vernietig ik daarna. Je
contactgegevens vernietig ik na 3 jaar.

3. Derden
Ik deel je persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de dienstverlening die ik aan
je lever of vanuit een wettelijke verplichting. Verder overhandig ik je gegevens alleen aan derden
als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

4. Inzage, wijzigen en aanpassen van je gegevens
Je kunt altijd vragen om je persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Ook kun
je alsnog je toestemming intrekken of bezwaar maken op de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Ook kun je mij vragen om overdracht van gegevens die Simone Stam Services
van jou heeft, naar jou of een organisatie. Als je dit wilt, stuur een e-mail naar

info@simonestamservices.nl met je verzoek. Ik controleer of jij degene bent die dit vraagt en
neem je verzoek in behandeling. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 1 week.

5. Wijzigen Privacyverklaring
Simone Stam Services kan deze privacyverklaring wijzigen. Als er iets wijzigt, zet ik de gewijzigde
privacyverklaring op de website.

6. Bescherming en beveiliging
Simone Stam Services neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via

info@simonestamservices.nl of 06-43229564.
Je hebt ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 juni 2018.
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