
   

Privacyverklaring 

 

Hanneke Soeting Projecten, gevestigd aan Schimmelpennincklaan 5, 7203 EV Zutphen, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

Hanneke Soeting Projecten 

Schimmelpennincklaan 5  

7203 EV Zutphen  

06-51841676 

info@soetingprojecten.nl 

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden 

Hanneke Soeting Projecten verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van 

de aangeboden dienstverlening en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en 

telefonisch 

 

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens  

Hanneke Soeting Projecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het onderhouden van contact 

- Het uitvoeren van de dienstverlening 

- Het uitvoeren van administratieve handelingen 

- Het versturen van facturen 

- Nakoming van wettelijke verplichtingen 

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden 

Hanneke Soeting Projecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat 

uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te 

bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Hanneke Soeting 

Projecten zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Hanneke Soeting Projecten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in 

opdracht van mij, is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hanneke Soeting Projecten 

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies  

Hanneke Soeting Projecten gebruikt cookies met een technische functionaliteit. 

Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken. Hanneke Soeting 

Projecten maakt tevens gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij 

worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de 

verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Hanneke Soeting 

Projecten verzameld. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt u geïnformeerd over 

deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 



   

 

 

 

Hoe de persoonsgegevens beveiligd zijn 

Hanneke Soeting Projecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan 

contact op via info@soetingprojecten.nl. 

 

Inzagerecht 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Hanneke Soeting Projecten.  

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw 

persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@soetingprojecten.nl. 

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een reactie op uw verzoek.  

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanneke 

Soeting Projecten neemt u dan contact met mij op. Daarnaast heeft u de mogelijkheid 

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  

 

Wijzigingen privacyverklaring  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-09-2018.  

Hanneke Soeting Projecten kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies 

worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring 

geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

