
 
 

 
 

 

Privacyverklaring CommunicatieKei 

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe CommunicatieKei omgaat met 

persoonsgegevens. Ik respecteer je privacy en ga dan ook zorgvuldig om met je 

persoonsgegevens. Ik houd me aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming 

persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Mijn contactgegevens  

Arjanne Mulder, handelt onder de naam CommunicatieKei 

Hendrik van den Heuvellaan 1 

3829 CP  Hooglanderveen  

06 516 55 829 

 

Kvk nr: 73436356 

BTW-id: NL002 149 525 B28   

info@communicatiekei.nl   

www.communicatiekei.nl  

Welke gegevens verzamel ik? 

Van onze opdrachtgevers:  

• naam, adres, woonplaats  

• telefoonnummer, e-mailadres  

• contactpersonen  

Van partijen die wij inschakelen:  

• naam, adres, plaats  

• contactpersonen  

• IBAN nummer  

• KvK-nummer  

• BTW nummer  

• financiële-, factuur-, en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten  

Van onze websitebezoekers:  

• IP-adres, cookie ID en surfgedrag.  

Cookies 

Wij maken op onze website momenteel nog geen gebruik van cookies. Zodra dit wel zo 

is, plaatsen we uitleg hierover in deze privacyverklaring. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op 

je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hierdoor verkrijgen wij inzicht 

in de wijze waarop en hoe vaak je de website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens 

kunnen wij zo nodig de website aanpassen waardoor deze optimaal werkt. Je kunt 

cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen 

dat cookies standaard worden geweigerd.  

 

Wij gebruiken in de toekomst op deze website hooguit functionele cookies. Hierbij zijn er 

geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. Wij verwerken 

hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere 

gegevens met derden gedeeld. Deze cookies worden gedurende zes maanden bewaard. 
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Waarvoor worden je gegevens gebruikt? 

I. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) 

opdrachtgevers of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten via mail. 

Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website een mail stuurt via de pagina 

‘contact’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en te 

onderhouden met deze personen. Wij doen dit op grond van een (precontractuele) 

overeenkomst.  

II. Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze opdrachtgevers, 

ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact 

onderhouden met onze opdrachtgevers, een overeenkomst met ze sluiten en die 

uitvoeren.  

III. Het derde doel is het verwerken van persoonsgegevens van partijen die wij 

inschakelen ter uitvoering van opdrachten. Denk hierbij aan grafisch 

ontwerpers/drukkerijen, congrescentra, gastsprekers, sponsoren, externe mediabureaus, 

projectassistenten. Wij doen dit op grond van het uitvoeren van een overeenkomst.  

IV. Het vierde doel is het verwerken van persoonsgegevens voor het aanleggen van een 

klantenbestand en relatiebestand, bestaande uit naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer, mailadres, werkgever/bedrijf en functie. Het gaat hierbij om gegevens 

van klanten en relaties die we al van deze partijen hebben ontvangen op basis van een 

overeenkomst. We doen dit op basis van gerechtvaardigde belangen om namelijk contact 

met klanten en relaties te kunnen leggen of onderhouden indien dat nodig is. 

V. Het vijfde doel is het verbeteren van onze dienstverlening en het optimaal laten 

functioneren van onze website. Wij maken daarom op onze website gebruik van 

functionele cookies (zie Cookies).  

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? 

− Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren 

we 6 jaar.   

− Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden verwijderd 

indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een 

overeenkomst leiden.   

− Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde 

termijnen. 

− Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd. 

− We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

− Projectgegevens bewaren we tot een half jaar na afloop van het project.  

Worden je persoonsgegevens beveiligd? 

CommunicatieKei hecht waarde aan je privacy. Ik neem dan ook beveiligingsmaatregelen 

om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te 

voorkomen. Ik werk onder meer met beveiligde verbindingen en heb maatregelen 

genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Worden je persoonsgegevens verstrekt aan derden? 

CommunicatieKei verstrekt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij ik 

daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van 

bevoegde autoriteiten en in gevallen wanneer ik gebruik maak van bewerkers of derden-

dienstverleners. 

Wil je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen? 

Je kunt CommunicatieKei verzoeken je verzamelde persoonsgegevens in te zien en indien 

gewenst aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar 

info@communicatiekei.nl. Ter controle van je identiteit vraag ik je een kopie van uw 

identiteitsbewijs mee te sturen waarbij je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn 

gemaakt. 

Heeft je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? 

Ben je niet tevreden over hoe CommunicatieKei je persoonsgegevens verwerkt, dan 

vraag ik je hierover contact met me op te nemen. Ik zal er alles aan doen om hier samen 

uit te komen. Mocht dit niet lukken – hetgeen ik zeer vervelend zou vinden -, dan heb je 

altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Heb je vragen? 

Dit document is geactualiseerd in januari 2020. Als CommunicatieKei wijzigingen 

doorvoert in de manier waarop ik met via de website verzamelde persoonsgegevens 

omga, maak ik dit via een wijziging in deze privacyverklaring bekend. Bij ingrijpende 

veranderingen infomeer ik je via een e-mail. 

Heb je naar aanleiding van mijn Privacy Statement vragen of opmerkingen, neem dan 

contact met me op via info@communicatiekei.nl. 
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