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1. Persoonsgegevens  
Nienke Vletter verwerkt de volgende (mogelijke) gegevens;  

• Bedrijfsnaam 
• Voor- en Achternaam 
• Factuuradres en/of Vestigingsadres  
• E-mailadres  
• Telefoonnummer  
• Sociale media accountnamen 
• Rekeningnummer en naam rekeninghouder 
• KvK-nummer 
• Opdracht- of projectnummer 
• Factuurnummer  
• Foto’s, gemaakt tijdens workshops, events of opdrachten  

 
Hoe komt Nienke Vletter aan jouw persoonsgegevens?  
Nienke Vletter ontvangst jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt via e-mail, website, social media, telefonisch of 
persoonlijk contact. 
 
 
2. Doeleinden  
Alle verkregen gegevens behandelt Nienke Vletter vertrouwelijk en zijn ten alle tijden voor jou 
inzichtelijk te maken. Nienke Vletter verwerkt je persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de 
AVG mag en voor onderstaande doeleinden: 
  

• Om goederen en diensten aan je te leveren;  
• Om contact met je op te nemen wanneer dit nodig is om dienstverlening uit te voeren; 
• Het afhandelen van jouw betaling; 
• Het verzenden van een nieuwsbrief en/of direct mailing; 
• Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.  

 
 
3. Delen van persoonsgegevens met derden  
Nienke Vletter maakt jouw gegevens niet openbaar, verkoopt jouw gegevens niet aan derden en 
zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met 
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 



Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende derde partijen: 
• Hosting en bouw van de website nienkevletter.com en shop.nienkevletter.com 
• Mailservers 
• Accountant 
• Telefoondiensten 
• Betaaldiensten 
• Bezorgdiensten  

 
 
4. Cookies, Analytics en vergelijkbare technieken 
Nienke Vletter gebruikt op haar website cookies. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 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.  
 
Nienke Vletter maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website 
gebruiken. Deze informatie wordt, inclusief jouw IP adres, overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie die hiermee wordt verkregen 
analyseert Google voor Nienke Vletter. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. 
Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht 
worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Nienke Vletter heeft 
Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google 
diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 
 
 
5. Beveiliging persoonsgegevens  
Nienke Vletter heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, - openbaarmaking of – wijzigingen, zoals een virusscanner, firewall 
en SSL certificaat. 
  
 
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Nienke Vletter een verzoek 
kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou 
genoemde organisatie, te sturen.  
 
Je kunt verzoeken m.b.t. inzage, wijzigingen of verwijdering mailen naar: hello@nienkevletter.com. 
 
Klachten  
Heb je klachten over hoe Nienke Vletter met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht 
klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
7. Wijzigingen  
Het kan zijn dat Nienke Vletter haar privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld vanwege 
veranderingen in werkwijze. Nienke Vletter publiceert de nieuwe privacyverklaring altijd op haar 
website. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, stuurt Nienke Vletter de wijzigingen 
ook rechtstreeks naar jou.  
  

	


