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Privacy  

1.   Welke   gegevens   sla   ik   op   en   waarom?  

Voor   marketing   en   communicatie   doeleinden   sla   ik   jouw   voornaam   en   achternaam   op,   jouw  
social   media   account(s)   en   jouw   e-mailadres   en   telefoonnummer.   Ook   noteer   ik   jouw  
bedrijfsnaam   en   jouw   vestigingsadres.   Ben   jij   een   klant,   dan   sla   ik   jouw   bedrijfsnaam   op,  
jouw   NAW   gegevens   en   alle   informatie   die   we   delen   in   het   kader   van   de   opdracht   voor   het  
uitvoeren   van   de   opdracht   en   het   kunnen   verantwoorden   aan   de   Belastingdienst.  

2.   Waar   sla   ik   deze   gegevens   op?  

Op   mijn   beveiligde   Chromebook   of   via   Google   doc’s.   Aan   het   einde   van   elk   kalenderjaar  
worden   gegevens   die   ik   niet   langer   nodig   heb   verwijderd.   Jij   hebt   te   allen   tijde   recht   op   inzage  
van   jouw   gegevens.   Wil   jij   uit   mijn   bestand?    Mail   mij   met   het   verzoek   tot   het   verwijderen   van  
jouw   gegevens.  

3.   Met   wie   deel   ik   jouw   gegevens   en   waarom?  

Ik   gebruik   de   programma’s   Instagram,   LinkedIn,   Twitter   en   Gmail   om   jou   te   bereiken   of   te  
benaderen.   Ook   kan   het   zijn   dat   we   samen   werken   in   de   Cloud   via   Zoom,   Google   Drive,  
Google   Hangout   of   Signal   Private   Messenger.   Ik   maak   geen   gebruik   van   Facebook   en  
Whatsapp.   

4.   Welke   gegevens   hebben   deze   programma's   van   jou?  

Ik   maak   contacten   aan   die   een   klant   zijn   of   zijn   geweest   van   mij.   Mijn   facturen   worden   via   dit  
programma   verstuurd   (MoneyBird)   ook   kan   mijn   boekhouder   mijn   gegevens   inzien.   Voor  
verdere   informatie   zie   de   privacyverklaringen   van   genoemde   programma's.  

5.   Welke   gegevens   hebben   bovenstaande   social   media   programma's   van   jou?  

Ze   hebben   kennis   over   wie   ik   volg,   wie   mij   volgt,   met   wie   ik   contact   heb   via   berichten,   email  
of   chat,   wie   kijkt   wanneer   ik   live   ga   of   een   Instagram   Story   plaats.   De   reguliere   gegevens   die  
bij   deze   programma’s   worden   gebruikt   en   waar   gebruikers   ook   algemene   voorwaarden   voor  
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ondertekenen   en   inzien   om   akkoord   te   geven.   Als   bedrijf   kan   ik   via   deze   programma’s  
tevens   volger   statistieken   inzien.   Mijn   Gmail   gebruik   ik   enkel   voor   e-mail.  

5.   Mijn   website   is   een   Showit   website   en   is   ontworpen   door   De   Babe   Design.   Hier   staan  
geen   klantgegevens   op.   Wel   maak   ik   gebruik   van   Google   Analytics   zodat   ik   kan   zien   waar  
bezoekers   vandaan   komen   (via   welke   websites,   zoekmachines   of   social   media)   en   hoeveel  
bezoekers   mijn   website   bezoeken.   Voor   de   privacyverklaring   van   Showit   zie:  
https://showit.co/privacy/  

6.   Voor   het   cookiebeleid   van   Showit   zie:    https://showit.co/privacy/    Wil   je   de   functie   voor  
cookies   uitzetten?   Dan   kan   dit   in   de   internetbrowser   aangepast   worden   zodat   er   geen  
cookies   meer   worden   opgeslagen.   Eerdere   opgeslagen   cookies   kunnen   hier   ook   verwijderd  
worden.  

Verwerkingsovereenkomst  

Met   Moneybird   heb   ik   een   verwerkingsovereenkomst   getekend.   Met   de   social   media  
accounts   en   voor   Gmail   berichten   heb   ik   net   als   iedereen   de   laatste   privacy   verklaringen   en  
algemene   voorwaarden   goedgekeurd.   Ik   heb   ook   een   verwerkingsovereenkomst   met   mijn  
boekhouder.   Mijn   bestand   heeft   waarde   voor   bedrijven,   ik   zal   jouw   privé   gegevens   niet   delen.  
Uiteraard   maak   ik   wel   bekend   met   welke   labels   ik   werk.   Dit   is   altijd   met   toestemming.   Wil   jij  
liever   dat   ik   in   stilte   jouw   PR   &   Strategie   doe   dan   is   dat   bespreekbaar.   We   tekenen   sowieso  
een   ND,   of   een   brand   partnership   dan   wel   samenwerkingscontract   samen   waar   dergelijke  
afspraken   in   besproken   zijn.  

Algemene   voorwaarden  

Klanten   die   gebruik   maken   van   mijn   diensten   gaan   akkoord   met   mijn   algemene  
voorwaarden.  

Een   afspraak   verplaatsen   kan   tot   48   uur   vooraf   kosteloos.   Wordt   de   afspraak   binnen   die   48  
uur   afgezegd   dan   volgt   volledige   betaling.   

De   inhoud   van   de   gesprekken   en   bijeenkomsten   mogen   niet   opgenomen   worden   en   mogen  
niet   gedeeld   worden.   De   inhoud   wordt   tevens   niet   door   mij   gedeeld.   We   tekenen   samen   ook  
een   ND,   zodat   jij   er   op   kan   vertrouwen   dat   al   jouw   ondernemersplannen   bij   mij   blijven.   Tenzij  
dat   we   specifiek   overeen   zijn   gekomen,   dat   ik   iets   mag   delen   in   het   belang   van   jouw   bedrijf.  
Werk   jij   met   mij   en   ben   jij   tevreden?   Dan   vind   ik   het   leuk   dat   jij   naar   mijn   instagram  
@rebeccaslotboom.nl   verwijst   of   naar   mijn   website   www.rebeccaslotboom.nl   

Betaling   van   diensten   gaat   vooraf.   Is   de   betaling   niet   binnen   voordat   onze   afspraak   of   onze  
bijeenkomst   begint,   dan   vraag   ik   jou   om   gepast   contant   te   betalen.   Het   is   voor   maatwerk  
diensten   tevens   mogelijk   om   later   te   betalen.   Ik   werk   vaak   op   commissiebasis   of   met   een  
constructie   waarop   de   gewerkte   uren   later   worden   betaald.   Heb   je   interesse   in   mijn   Business  
Angel   Module   laat   het   me   dan   weten.   Diensten   die   niet   op   tijd   worden   betaald   krijgen   een  
naheffing   van   30%.  
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Rechten  
 
Gegevens   die   niet   langer   nodig   zijn   worden   verwijderd.   Jij   hebt   recht   op   inzage,   rectificatie,  
verwijdering   of   beperking   van   het   verwerken   van   jouw   persoonsgegevens.   Om   misbruik  
en/of   fraude   te   voorkomen,   vraagt   Rebecca   Slotboom   om   jezelf   te   identificeren   door   middel  
van   legitimatie.   Neem   hiervoor   contact   op   via   info@rebeccaslotboom.nl.   Na   het   indienen   van  
het   verzoek   van   verwijdering   of   beperking   van   jouw   persoonsgegevens   wordt   binnen   7-14  
dagen   jouw   verzoek   verwerkt.   
 
Je   hebt   de   mogelijkheid   om   een   klacht   in   te   dienen   bij   de   nationale   toezichthouder,   de  
Autoriteit   Persoonsgegevens.   Dat   kan   via   deze   link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   
 

Rebecca   Slotboom   heeft   het   recht   bovenstaand   beleid   aan   te   passen.  

Bovenstaande   gegevens   zijn   voor   het   laatst   bijgewerkt   op   25   september   2020.  

 

 

 

Alle   afbeeldingen   op   de   website    www.rebeccaslotboom.nl    (inclusief   bovenstaande  
afbeelding)   zijn   gemaakt   door   Judith   Sterkenburg   van   Just   B   Fotografie   en   mogen   niet  
gedeeld   worden.   Het   webdesign   is   verzorgd   door   Evelyn   Mulder   van   De   Babe   Design.   
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