Marjon Hoen

Bedrijfsreclame
De privacy van persoonsgegevens
Inleiding
Marjon Hoen Bedrijfsreclame is een zelfstandig reclamebureau dat al meer dan 25 jaar in de reclamewereld
werkzaam is. Marjon Hoen is de eigenaresse en werkt voor personen uit het bedrijfsleven. Deze vallen per
25 mei 2018 onder de “Europese Privacy Verordening EU 2016/679”.
Wie legt de gegevens waar vast en draagt zorg voor het beheer
Marjon Hoen is verantwoordelijk voor de juiste vastlegging van de persoonsgegevens in de crediteuren en
debiteurenadministratie. De bestanden worden opgeslagen op de computer. Een back-up van deze bestanden
staat op een externe harde schijf.
Wie beschikken, met welk doel, over de bestanden
Marjon Hoen heeft als enige beschikking over deze bestanden. Ze worden gebruikt voor de algemene
communicatie, crediteuren en debiteuren administratie.
Welke gegevens worden gevraagd en vastgelegd
Bij samenwerking met een zaken relatie wordt vastgelegd:
• Voorletters, voornaam, voorvoegsel (indien van toepassing), achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adres, postbus, postcode, woonplaats
• Telefoonnummer, mobiel of vaste nummer
• Emailadres
Beheer persoonsgegevens
• Wijzigingen – deze dienen per mail of schriftelijk te worden aangeleverd. Na het doorvoeren van de wijziging
ontvangt men per mail of schriftelijk een bevestiging hiervan.
• Bewaren gegevens – bij beëindiging samenwerking blijven de gegevens uit de voorgaande jaren bewaard en
opgeslagen op de computer maar worden niet meer gebruikt.
Marjonhoen.nl – social media – andere reclame uitingen
Op haar internet site www.marjonhoen.nl, Facebook, overige social media en andere reclame-uitingen,
plaatst Marjon Hoen foto’s en eventueel relevante persoonlijke informatie, vallende onder de Europese Privacy
Verordening. Deze worden alleen geplaatst na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, schriftelijk of per mail,
van de betreffende perso(o)n(en) en of bedrijf.
Verstrekking aan derden
Verstrekking van gegevens door Marjon Hoen aan derden vindt alleen plaats na voorafgaande schriftelijke
toestemming van diegene waar het over gaat.
Inzage
Na ontvangst van een schriftelijk verzoek van een zakenrelatie wordt aan hem / haar inzage verleend in de door
Marjon Hoen vastgelegde persoonsgegevens.
Bezwaar
Iedere zakenrelatie kan / mag bezwaar indienen tegen de wijze waarop de Marjon Hoen zijn / haar persoonsgegevens verwerkt. Indien hij of zij het niet eens is met de reactie van Marjon Hoen, kan een klacht worden
ingediend bij de “autoriteit persoonsgegevens”.

