
Privacyverklaring  
Bianca Wijngaards-De Kracht van Schrijven 
  
WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS ZEER SERIEUS EN GAAN 
ZORGVULDIG OM MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS. 
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. 
Je gegevens worden nooit en te nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt! 
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de 
Telecommunicatiewet  
 
OVER ONS 
www.dekrachtvanschrijven.nl en/of www.biancawijngaards.nl  wordt beheerd door Bianca 
Wijngaards  
Mijn gegevens zijn: 
Bianca Wijngaards 
Oude Bredaseweg 19 
4854 BR Bavel 
KvK: 74447971 
 
In deze privacyverklaring van Bianca Wijngaards-De Kracht van Schrijven omschrijven we o.a. 
welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken voor welke doeleinden. 
 
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE? 
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een 
contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van 
onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij 
verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens 
zijn: 
Voor- en achternaam 
E-mailadres 
Telefoonnummer 
Website 
Bedrijfsnaam 
Straat en huisnummer 
Postcode en woonplaats 
KvK nummer (indien van toepassing) 
IP-adres 
Btw nummer (indien van toepassing) 
 
MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS? 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 
Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven 
en retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen 
hebben via het downloaden van gratis documenten en niet met gegevens die via onze contact- of 
offerteformulieren binnengekomen zijn.  
Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een 
offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te 
antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in Mailblue en zullen je hier 
éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen 
toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de 
desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.  



 
JOUW GEGEVENS OP DEKRACHTVANSCHRIJVEN.NL/ BIANCAWIJNGAARDS.NL 
Wanneer je bent ingeschreven voor onze mailing(s), een download hebt aangevraagd, een 
contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van 
ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-
mail of door contact met ons op te nemen.  
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en wordt niet bewaard. 
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van 
Mailblue. 
Meer informatie over de gegevensverwerking bij Mailblue vind je hier.  
Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis 
download met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. 
 
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. 
 
COOKIES 
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser 
op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie 
is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw 
bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. 
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te 
stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. 
 
WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ? 
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
Website bezoekers: 
IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken. 
Klanten die zich registreren: 
Naam contactpersoon (verplicht) : om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen 
spreken. 
Naam bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan 
de wettelijke administratieverplichtingen. 
Adres bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan 
de wettelijke administratieverplichtingen. 
E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van 
gedane bestellingen, om u de factuur toe te zenden, om emailnieuwsbrieven te sturen als u zich 
daarvoor heeft ingeschreven of als u een voor verdere correspondentie. 
Telefoonnummer (niet verplicht) : om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor 
klantonderzoeken. 
Gegevens die worden gegenereerd via de website: 
Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten 
zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie. 
Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres 
bedrijf): voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen. 
Andere gegevens 
Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder 
via ons Facebook, Instagram en LinkedInaccount: om met u te corresponderen. 
 
AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR? 
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn 
om uw gegevens door te geven aan anderen: 



Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder 
websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider 
host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw 
gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer. 
Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze 
accountant of boekhouder. 
Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens 
doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij 
zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure. 
Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven 
aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. 
 
WAT ZIJN MIJN RECHTEN? 
U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te 
laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen 
bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht 
van bezwaar. 
Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat 
als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw 
account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige 
gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren. 
 
WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT? 
Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op. 
 
KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN? 
Ja. Deze privacyverklaring is van 20 september 2020. We behouden ons het recht voor deze 
privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op 
de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de 
mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken. 
	


