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Ik respecteer de privacy van mijn nieuwsbrief en website gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens
alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Contactgegevens
De website www.cyrilleschaap.nl wordt beheerd door en de nieuwsbrief wordt verstuurd door Cyrille
Schaap. Zij is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de
zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Mijn gegevens zijn:
Cyrille Schaap
F. Schubertstraat 18
3533GW Utrecht
06-36345433
IBAN nr: NL32 RABO 0301582858
KvK nr: 62436198
BTW nr: NL1007.38.485.B02
VAR nr: 0126/100738485/9
De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:










Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het downloaden van mij e-boek en voor het
verzenden van mijn nieuwsbrieven. Deze gegevens komen in MailChimp terecht. In dit
mailprogramma worden ook statistieken bijgehouden over nieuwsbriefactiviteiten, zoals het
openen van de nieuwsbrief en het klikken op links.
Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die jij doorgeeft bij een offerteaanvraag,
worden gebruikt om een offerte te kunnen maken of contact met je op te nemen. Ik sla deze
gegevens op op mijn computer.
Wanneer je een reactie op een blog achterlaat, wordt jouw naam bij het bericht getoond. Je emailadres wordt niet getoond. De gegevens worden verder nergens opgeslagen en ook niet
voor andere doeleinden gebruikt.
Google Analytics verwerkt ook persoonsgegevens. Een IP-adres en ook een persoonlijk
account is een persoonsgegeven volgens de GDPR en AVG. Google Analytics koppelt IPadressen en accounts aan acties op de site, waardoor herleidbaar is welke acties een
natuurlijk persoon op een site uitvoert.
Door de gegevens te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor
bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien is een aantal van deze gegevens
noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Als je je hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief of mijn e-boek hebt gedownload ontvang je mijn
updates / nieuwsbrieven met onder andere nieuwe blog artikelen. Je kunt je op elk moment
uitschrijven als je deze mails niet meer wilt ontvangen met de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.
Gegevens van klanten en potentiële klanten worden altijd bewaard op mijn computer, tenzij wordt
afgesproken dat de gegevens eerder verwijderd worden. Het gaat om onder andere ingevulde
formulieren, e-mails, offertes, gespreksnotities, logboek van uitgevoerde werkzaamheden en facturen.
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Delen van persoonsgegevens met derden
CyrilleSchaap deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CyrilleSchaap
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt CyrilleSchaap gebruik van systemen, bedrijven en
organisaties die hun gegevens goed beschermen en voldoen aan de GDPR/AVG:
MailChimp: versturen van nieuwsbrieven
Je persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden opgeslagen op beveiligde servers van MailChimp.
Meer informatie over het beleid van MailChimp kun je hier vinden:
Privacybeleid MailChimp
Google (Analytics): webstatistieken, mail en agenda
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website
kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische
cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het
beleid van Google (Analytics) kun je hier vinden:
GDPR statement
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Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling
middels een SSL-certificaat zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.
Cookies
Zie mijn Cookie Statement.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen. Zie deze toelichting.
Rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 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 jouw persoonsgegevens door CyrilleSchaap en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@cyrilleschaap.nl. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in
behandeling nemen.
Ook heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Als je vragen hebt
over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen via info@cyrilleschaap.nl.
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