PRIVACY EN COOKIE VERKLARING
De website www.goedgeweven.nl valt onder
eenmanszaak Goed Geweven. Deze is als volgt
te bereiken:
Post/vestingsadres: Meester van Damweg 8
Postcode: 6871 HN
Plaats: Renkum
KVK nr.:
BTW nr.:
Telefoonnummer: 06 34427828
e-mailadres: info@goedgeweven.nl
In deze verklaring informeer ik je over hoe Goed
Geweven persoonsgegevens verwerkt en
gebruikt. Goed Geweven vindt de privacy van
haar klanten en websitebezoekers belangrijk en
wil deze respecteren. De persoonlijke
informatie die jij verschaft wordt vertrouwelijk
behandeld.
Deze verklaring gaat alleen over de diensten
geleverd door Goed Geweven, wees je ervan
bewust dat Goed Geweven niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere websites en bronnen. Door gebruik te
maken van www.goedgeweven.nl geef je aan
het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die Goed Geweven
verzamelt:
•
•
•
•
•
•
•

Je voor en achternaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je IP-adres
Je uitgerekende datum
Overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch,
digitaal of in correspondentie)

Goed Geweven verwerkt geen bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of

klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze
gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt
of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt
gegeven.
Goed Geweven heeft niet de intentie gegevens
te verzamelen over website bezoekers jonger
dan zestien jaar. Het is niet te controleren of
bezoekers ouder dan zestien zijn, ik raak ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteit van hun kinderen om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je
er van overtuigd bent dat er zonder die
toestemming gegevens zijn verzameld over een
minderjarige, neem dan contact op met
info@goedgeweven.nl, dan wordt deze
informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke
grondslag Goed Geweven persoonsgegevens
verwerkt
Er kunnen gegevens verwerkt worden doordat
je gebruik maakt van de website of diensten van
Goed Geweven of omdat je deze zelf aanlevert,
bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail of
het invullen van het aanmeldformulier.
De doelen van de gegevensverwerking met de
grondslag daarbij zijn als volgt:

• Voor het afhandelen van jouw betaling,
•
•
•

omdat dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst.
Voor het leveren van goederen of
diensten, omdat dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van een overeenkomst.
Om te kunnen voldoen aan de
belastingwetgeving, op basis wat een
wettelijke plicht
Om contact met je te kunnen opnemen
indien dit nodig is om de
dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Hoe Lang gegevens bewaard worden

Social media buttons

Goed Geweven bewaart gegevens niet langer
dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarmee de gegevens zijn verzameld. Voor de
gegevens die nodig zijn om aan belastingwetten
te voldoen is dat 7 jaar, voor alle overige
gegevens geldt 1 jaar nadat onze overeenkomst
is afgerond.

Op de blog van Goed Geweven staan buttons
waarmee je de pagina kunt delen of promoten
via een sociaal netwerk. Deze buttons werken
door middel van stukjes code die van deze
sociale media platforms zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies
geplaatst. Goed Geweven heeft hier geen
invloed op. Lees de privacy verklaringen van de
betreffende sociale media platforms om in te
zien wat zij met de gegevens doen die via deze
cookies worden verwerkt.

Met welke derden je gegevens worden gedeeld
Goed Geweven verkoopt of geeft jouw
gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken wanneer dit nodig is
voor de uitvoering van de overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in opdracht van Goed Geweven is
een gebruikersovereenkomst gesloten.
Met de volgende derden deelt Goed Geweven
je gegevens:
Administratiesysteem Moneybird, of facturen
en offertes te maken en belastingaangifte te
doen.
Als je de website bezoekt, worden er cookies op
je computer opgeslagen, dit is om de site te
laten werken en om webstatistieken bij te
kunnen houden. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de dienst Clicky. Behalve een
gerandomiseerde user ID en een
geanonimiseerd ip-adres, houdt Clicky geen
persoonlijke data bij.
Verder wordt aan stellen die de cursus willen
volgen gevraagd om een aanmeldformulier in te
vullen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van
Google forms. De informatie die je daar invult
wordt beveiligd bewaard op Google servers.
Voor email wordt gebruik gemaakt van Gmail,
hiervoor geldt ook dat deze worden bewaard op
Google servers.

Meer informatie omtrent het in en uitschakelen
en het verwijderen van cookies kan je vinden in
de instructies en/of met behulp van de help
functie in je browser.

Intrekken en bezwaar en
gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Goed Geweven en
je hebt het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
je een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens de ik verzameld zijn in een
computerbestand naar jou op te sturen.

Indienen klachten
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening
bent dat Goed Geweven niet voldoet aan de
privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) Dat
kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/conta
ct-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

