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Deze privacyverklaring betreft de gegevensverwerking van en is geschreven door Joeri Zwart
(joerizwart.nl). Deze privacyverklaring is geschreven om te voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Van tevoren willen we graag aangeven dat ons privacybeleid kan wijzigen. Als dat gebeurt,
wijzigen we overeenkomstig de privacyverklaring. De versie van de privacyverklaring die je nu
voor je hebt (januari 2019), geldt in dat geval niet meer. Daarom bevelen we je aan om met
enige regelmaat onze privacyverklaring te lezen. Mocht het overigens om veranderingen gaan
die jouw persoonsgegevens betreffen, dan word je hiervan op de hoogte gesteld en indien
nodig,l om toestemming gevraagd.
Als volgt wordt eerst aandacht besteed aan de cookies die Joeri Zwart plaatst. Zo wordt onder
meer beschreven welke cookies wij gebruiken, wat het nut hiervan is en wie hiervan gebruik
maakt.
Het tweede onderdeel ziet op gegevenswerking algemeen. Hier worden doelen van verwerking,
grondslagen, toestemming, beveiliging en andere zaken besproken.
Het derde onderdeel gaat over de rechten die je hebt wat betreft de persoonsgegevens die wij
van jou verwerken. Denk aan verwijdering, inzage en rectificatie. Ook staat hier
Tot slot vind je hier bij wie je een klacht kan indienen.

1. Cookies
Joeri Zwart maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door de (gebruikte)
browser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Het gebruik van cookies door
Joeri Zwart houdt in dat we cookies plaatsen wanneer jij onze website bezoekt. Cookies worden
niet gebruikt om jou te identificeren. Je blijft dus anoniem.
Door gebruik te maken van onze website ga je automatisch akkoord met het plaatsen van
functionele en analytische cookies.

De functionele cookies zijn nodig om de website goed en soepel te laten functioneren. De
analytische cookies komen van ons gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een
programma (een tool) van Google dat het mogelijk maakt statistisch inzicht te krijgen in
bezoeken op websites. Google verwerkt deze gegevens. Joeri Zwart heeft Google echter geen
toestemming gegeven de informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Wel kan Google de
informatie sturen naar anderen als hij hier wettelijk toe verplicht is of als anderen voor Google
de informatie verwerken. Hierop heeft Joeri Zwart geen invloed.
De cookies die je accepteert van Joeri Zwart worden niet gebruikt door anderen.
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van
Facebook (Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties
worden weergegeven.
Wil je toch echt geen cookies op je ICT-toestel? Dan moet je dit aangeven in je browser (onder
instellingen). Let wel, dit heeft alleen gevolg voor het toestel waarop je werkt én voor de
browser waarbij je dit instelt. Het instellen van automatische weigering van cookies op andere
toestellen en andere browsers moet je apart doen.

2. Gegevensverwerking
Doelen van verwerking
De doelen van gegevensverwerking zijn:
- Mogelijk maken van een prettige gebruikerservaring van de website;
- Onthouden van contactgeschiedenis en nakomen van contactverzoeken;
- Bijhouden van inschrijvingen en aanmeldingen;
- Statistisch inzicht verkrijgen in bezoeken van onze website;
- (….optimaliseren … delen met derden???!)
Soorten gegevens
De soorten gegevens die wij van jou (eventueel) verzamelen, zijn:
- Persoonsgegevens door jou ingevuld op de website (formulieren);
- Persoonsgegevens van jou gekregen om een overeenkomst met jou uit te kunnen
voeren;
- Anonieme gegevens (browsergegevens voor Google Analytics, zie cookies) zoals:
o Browser die je gebruikt;
o Land van waaruit je de website bezoekt;
o Besturingssysteem dat je gebruikt.
We krijgen geen gegevens van jou van andere organisaties. De persoonsgegevens die we van
jou verwerken, komen strikt van jou.
Grondslagen voor verwerking
De grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens die voor ons gelden, zijn te vinden

in artikel 6 van de AVG. De eerste grondslag is jouw uitdrukkelijke, duidelijke toestemming
(artikel 6 lid 1 sub a van de AVG) om jouw persoonsgegevens te verwerken. Van een tweede
grondslag is sprake als het verwerken van jouw gegevens nodig is om een overeenkomst
(gesloten met jou) uit te voeren of dit nodig is in de voorfase van het sluiten van een
overeenkomst (op jouw verzoek)(artikel 6 lid 1 sub b van de AVG).
Toestemming voor verwerking
In beginsel hebben we dus toestemming van tevoren nodig. Dat doe jij wanneer jij je gegevens
uitdrukkelijk bij ons achterlaat. Ben je echter jonger dan 16 jaar? Dan moet één van je ouders of
voogd toestemming namens jou geven (artikel 5 lid 1 van de Uitvoeringswet AVG). De
toestemming die je geeft kun je te allen tijde weer intrekken. Dat geldt ook voor de ouder of
voogd die de jongere vertegenwoordigt.
Delen en verkopen van gegevens
De persoonsgegevens verkopen we niet aan en delen we niet met personen, bedrijven en
organisaties (derden) die niets met Joeri Zwart te maken hebben, tenzij met jouw uitdrukkelijke
toestemming.
Bewaring en beveiliging
Wanneer we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we
toestemming hebben gevraagd, verwijderen we de gegevens. Dit doen we in de eerste plaats
systematisch: elk kwartaal worden persoonsgegevens verwijderd. Ook verwijderen we gegevens
wanneer jij een beroep op je recht tot verwijdering doet.
Joeri Zwart gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens alleen moderne, digitale
programma’s. Voor een groot deel gaat dit automatisch: gegevens die je doorgeeft via de
website worden automatisch opgeslagen in bewaarprogramma’s. Alle programma’s en
documenten zijn bovendien versleuteld. Alleen Joeri Zwart in persoon heeft hier toegang toe.

3. Rechten: inzage, rectificatie, verwijdering, meenemen van eigen
persoonsgegevens en intrekken
Recht op inzage
Je hebt het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou hebben.
Recht op rectificatie
Je hebt het recht op rectificatie van de persoonsgegevens die wij van jou hebben.
Recht op verwijdering
Op bepaalde gronden heb je recht op verwijdering van gegevens (‘recht op vergetelheid’).
Deze gronden zijn te vinden in artikel 17 van de AVG. Enkele voorbeelden van gronden (zoals
genoemd in artikel 17 lid 1 van de AVG) zijn:
1. Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor doeleinden waarvoor zij zijn verzameld
of anderszins verwerkt;

2. Je trekt je uitdrukkelijk gegeven toestemming in(artikel 6 lid 1 sub a en artikel 9 lid 2 sub
a van de AVG), terwijl er geen rechtsgronden bestaan die verwerking rechtvaardigen
(artikel 6 van de AVG);
3. Je maakt bezwaar op verwerking van persoonsgegevens en er zijn geen dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen,
rechten en vrijheden of gronden die verband houden met instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering (artikel 6 en 21 van de AVG).
Recht op dataportabiliteit
Je hebt een recht dat ziet op het meenemen van persoonsgegevens (van jou) die wij verwerken
(recht op dataportabiliteit) teneinde deze zelf te gebruiken of aan anderen te overhandigen.
(Kijk voor details over dit recht op de website van Autoriteit Persoonsgegevens).
Recht op intrekken toestemming
Je hebt te allen tijde het recht om je uitdrukkelijk gegeven toestemming (aan ons om jou
persoonsgegevens te verwerken) weer in te trekken. Dat geldt ook voor de wettelijk
vertegenwoordiger van de jongere die jonger dan zestien jaar is.
Uitoefening van rechten en vragen
Als je gebruik wilt maken van het recht op inzage, rectificatie (correctie), verwijdering of
meenemen, kun je een e-mail sturen naar: joerizwart@gmail.com. Je zou ons helpen door bij
het sturen van de e-mail bij ‘Onderwerp’ te melden dat het gaat om een verzoek betreffende
jouw persoonsgegevens. We zullen je in ieder geval zo snel mogelijk te woord staan en
rechtmatige verzoeken inwilligen (in ieder geval binnen een maand)
Ook vragen over de doelen waarvoor we gegevens verzamelen, over de beveiliging van
gegevens, de termijn van bewaren of overige vragen die gegevensverwerking betreffen, willen
we graag beantwoorden. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar: joerizwart@gmail.com.
Klachtrecht
Als je een klacht hebt over deze privacyverklaring of over onze wijze van gegevensverwerking,
dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website:
autoriteitpersoonsgegevens.nl.

