DANIEL ROELS ONTWERP
Privacyverklaring
In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw
persoonsgegevens omga.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 november 2019.
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Daniël Roels, eigenaar van eenmanszaak DANIEL ROELS ONTWERP,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 69346178
Claes Jansz Visscherstraat 52, 7425PP Deventer, 06-15080271,
info@danielroelsontwerp.nl
DANIEL ROELS ONTWERP verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de
gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan
ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.
Persoonsgegevens
DANIEL ROELS ONTWERP verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• Inhoud van communicatie;
• IP-adres (het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd waardoor niet valt te
achterhalen welk IP-adres mijn website bezoekt).
Doeleinden
De beste manier om uw privacy te beschermen, is door zo min mogelijk van uw
persoonsgegevens te verzamelen. Alleen de hoognodige gegevens om mijn administratie
te kunnen voeren en mijn website te kunnen verbeteren sla ik op. DANIEL ROELS
ONTWERP verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen.
Grondslagen
DANIEL ROELS ONTWERP verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven
aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat DANIEL ROELS ONTWERP hier
gerechtvaardigde belangen bij heeft.

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat
afzonderlijk worden gevraagd.
Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan DANIEL ROELS ONTWERP persoonsgegevens
uitwisselen. DANIEL ROELS ONTWERP kan voor de hiervoor genoemde doeleinden
gebruik maken van diensten van derden, zoals de webhost-leverancier van mijn website.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden
mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Verder kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer DANIEL
ROELS ONTWERP aan een wettelijke verplichting moet voldoen. DANIEL ROELS
ONTWERP zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer u een
artikel van mij deelt via de social media buttons (bijvoorbeeld LinkedIn, Twitter en
Facebook). Hierop kan DANIEL ROELS ONTWERP weinig invloed uitoefenen.
Ook maak ik gebruik van cookies van Google Analytics die ik alleen inzet om mijn
website te optimaliseren. Ik heb Google Analytics, conform de richtlijnen van de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), privacyvriendelijk ingesteld. Dat houdt in dat:
• uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden om mijn website beter te kunnen
maken en niet om u te volgen of een profiel over u op te stellen;
• ik een bewerkersovereenkomst met Google heb gesloten;
• het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd waardoor uw volledige IPadres verborgen blijft;
• ‘gegevens delen’ met Google is uitgeschakeld, zodat uw gegevens niet bij Google
bekend zijn;
• ik geen gebruik maak van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies.
Bovengenoemde partijen zijn bovendien “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij
zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Hoe lang ik uw gegevens bewaar
DANIEL ROELS ONTWERP zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan
noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit
betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de
betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden,
omdat DANIEL ROELS ONTWERP zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals
de fiscale bewaarplicht.
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Hoe ik uw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft DANIEL ROELS ONTWERP
passende beveiligingsmaatregelen genomen. Ik zorg ervoor dat mijn website voorzien is
van de meest recente beveiligingsupdates en maak gebruik van HTTPS/SSL. Daarnaast
maak ik gebruik van firewalls op zowel mijn website als offline computer. Mijn dagelijkse
back-ups zijn niet verbonden met het internet om de kans op inbreuk van buitenaf tot
een minimum te beperken.
Geen profilering
Uw privacy is mij veel waard. Daarom maak ik geen gebruik van trackingcookies of
andere volgtechnieken op internet of daarbuiten. Ik heb dus geen inzicht in wie u bent,
tenzij u nadrukkelijk zelf contact met mij opneemt.
Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via
cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor
meer informatie over deze cookies kunt u mijn cookieverklaring raadplegen.
Uw rechten
U heeft het recht om DANIEL ROELS ONTWERP een verzoek te doen tot inzage van uw
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een
overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u
verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u DANIEL ROELS ONTWERP verzoeken om overdracht van uw
persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Daniël Roels, DANIEL ROELS ONTWERP
Claes Jansz Visscherstraat 52, 7425PP Deventer, 06-15080271,
info@danielroelsontwerp.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door DANIEL ROELS
ONTWERP, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 november 2019.
DANIEL ROELS ONTWERP kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden
altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
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