Privacyverklaring
Voor een goede dienstverlening is het noodzakelijk dat ik als tekstschrijver een aantal gegevens van u
vastleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent
onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Ik heb als enige toegang tot uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:









Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Bankrekeningnummer
Kvk-nummer en
Btw-nummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alerttekst.nl en zal zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat
ik of mijn boekhouder een deugdelijke financiële administratie kunnen voeren. Als ik vanwege een
andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw
toestemming vragen. Deze gegevens in het dossier blijven zoals in de wet wordt vereist 15 jaar
bewaard.

De website van Alert Tekstbureau gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Alert Tekstbureau gaat zorgvuldig om met de berichten die u stuurt. Bij het sturen van
een bericht via de website wordt naar uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer
gevraagd. Het communiceren via Facebook, Messenger en Whatsapp vallen onder de privacyverklaring
van de providers.

Alert Tekstbureau wil u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Alert Tektbureau

