
Anne Noteboom
Privacy verklaring
Hier vindt je de privacy verklaring van Anne 
Noteboom. Beschreven wordt hoe er met jouw 
persoonlijke gegevens om wordt gegaan die 
worden verzameld door Anne Noteboom.

Gecontroleerd door DNA Legal



Je leest op dit moment de privacy 
verklaring van Anne Noteboom. 
Ik ben student veel bezig met 
websites, AV-productie en vorm-
geving. De website www.annen-
oteboom.nl laat mijn portfolio 
zien. Er zijn situaties waarin jouw 
gegevens verzameld worden. Het 
is daarom goed dat jij weet wat 
daarmee gedaan wordt en hoe je 
jouw wensen rondom jouw ge-
gevens kan aangeven. Daarover 
gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent 
het gebruik van jouw gegevens, 
neem dan gerust contact op.

info@annenoteboom.nl

06 39 72 32 85

Inleiding



Er wordt voor een aantal doelen 
persoonsgegevens verzameld. 
Deze worden hieronder toegelicht.

01. Google Analytics
De website van Anne Noteboom-
verzamelt gegevens om de web-
site te verbeteren. Dit gebeurt met 
Google Analytics. Deze gegevens 
zijn anoniem en zijn dus niet ge-
bonden aan jouw persoonlijke 
gegevens. Denk hierbij aan infor-
matie zoals de duur van je website 
bezoek of de pagina’s die je veel 
bezoekt.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld 
worden als jij contact opneemt. Dit 
alleen wanneer jij een mail naar mij 
stuurt of niet-anoniem belt. Deze 
gegevens worden nergens ge-
deeld.

Doel gegevens



Jouw gegevens worden voor langere 
tijd bewaard door Anne Noteboom, 
maar nooit langer dan nodig is, tenzij 
we op grond van een wettelijke re-
geling jouw gegevens langer moeten 
bewaren.

01. Google Analytics
De gegevens die Analytics op de 
website verzameld zijn anoniem, dus 
niet verbonden aan een naam, bedrijf 
of e-mailadres. Deze gegevens wor-
den voor onbepaalde tijd bewaard 
binnen Google Analytics.

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact op-
neemt met Anne Noteboom via mail 
of mobiel, dan worden die gegevens 
die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld 
je naam, bedrijfsnaam, en e-mail-
adres, verwijderd zodra deze niet 
meer nodig zijn.
Analytics.

Opslag periode



01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tij-
den jouw gegevens op te vragen 
die bij Anne Noteboom vastge-
legd en bewaard worden. Dit doe 
je door een e-mail te sturen of 
telefonisch contact op te nemen 
met Anne Noteboom. Je krijgt dan 
een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op wissen van gege-
vens
Wil je niet langer dat jouw gege-
vens bij Anne Noteboom vastge-
legd zijn? Dan heb je het recht op 
het laten wissen van jouw gege-
vens.

03. Recht op het indienen van 
een klacht
Je hebt het recht om een klacht in 
te dienen bij Autoriteit Persoons-
gegevens, als je vindt dat Anne 

Noteboom niet op de juiste ma-
nier met jouw gegevens omgaat.

04. Recht op stop gegevensge-
bruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Anne Noteboom 
jouw gegevens gebruikt? Dan heb 
je het recht op het stoppen van 
het gebruik van jouw persoonsge-
gevens.

Het gebruik maken van deze 
rechten kan via info@annenote-
boom.nl. Het streven is om binnen 
twee dagen te reageren.

Anne Noteboom behoudt zich het 
recht de gegevens te openbaren 
wanneer dit wettelijk is vereist dan 
wel wanneer Anne Noteboom dit 
gerechtvaardigd acht om te vol-
doen aan een juridisch verzoek/
proces of om de rechten, eigen-
dom of veiligheid van Anne No-
teboom te beschermen. Daarbij 
trachten wij altijd jouw recht op 
privacy zoveel mogelijk te respec-
teren.

Heb je toch nog vragen? Neem 
gerust contact op via onderstaan-
de contactgegevens.

Anne Noteboom
info@annenoteboom.nl
06 39723285

Rechten Plichten


