
                                                          

 

 

Privacyverklaring 

CommuniKim is een onderneming van Kim de Veer-Krijger, Freelance Marketing, Communicatie 
en Copywriting professional.  
 
CommuniKim  
Groote Wielenlaan 4, 5247JD, Rosmalen  
kim@communikim.nl  
06 23 75 38 47 
KvK-nummer:  
BTW-nummer:  
 
Soorten gegevens 
Ik verzamel en verwerk mogelijk de volgende gegevens: 

• Analytische Cookies 

• Algemene bedrijfsinformatie, NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige 
contactgegevens.  

• Teksten en afbeeldingen ten behoeve van een Marketing- en Communicatieplan;  

• Missie en visie van de organisatie; 

• Marketing – en Salesprocedures ; 

• Logingegevens van o.a. Mailchimp, Wordpress, Social Media.  
 
Doel gegevensverzameling 
Er wordt voor een aantal doelen bedrijfs- en persoonsgegevens verzameld. Deze worden 
hieronder toegelicht. 
 
1. Analyseren van gedrag bezoekers op website 
De website van CommuniKim verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt 
met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke 
gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van jouw bezoek aan de website, of welke 
pagina’s je hebt bezocht. 
2. Analyseren het merk en de huidige marketingactiviteiten  
3. Vormen van een Marketing- en Communicatieadvies 
4. Opstellen van een Marketing- en Communicatieplan  
5. Uitvoeren van diverse Marketingwerkzaamheden  
 
Rechtsgronden voor de verwerking van gegevens 
Ik gebruik tenminste altijd één van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens: 

• De uitvoering van een overeenkomst ten aanzien van een van mijn diensten. 

• Wettelijke verplichting zoals het voldoen aan de wettelijke termijn voor het bewaren van 
administratie. 

• De uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor 
specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. Dit doe je door mij 
een e-mail te sturen: kim@communikim.nl  

 
Opslagperiode 
Jouw gegevens kunnen voor langere tijd bewaard worden door CommuniKim, maar nooit langer 
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij de gegevens op grond van een wettelijke 
regeling langer bewaard moeten blijven. 
 
Gegevensbeveiliging 
Ik heb verschillende maatregelen getroffen om bedrijfs- en persoonsgegevens adequaat te 
beschermen, zowel op technisch als organisatorisch gebied. 
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Verstrekken van gegevens aan derden 
Ik verstrek jouw bedrijfs- en persoonsgegevens nooit zomaar aan derden, tenzij dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van mijn dienstverlening of als ik dat op grond van bijvoorbeeld de wet of een 
rechterlijke uitspraak verplicht ben. 
 
Recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of wissing van jouw bedrijfs- en persoonsgegevens. Hierover 
kun je altijd contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar kim@communikim.nl. Zo kun 
je onder andere: 

• vragen óf ik je persoonsgegevens verwerk; 

• vragen hoe en waarom ik je persoonsgegevens verwerk; 

• mij verzoeken jou inzage geven te in de persoonsgegevens die ik van jou verwerk; 

• bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens; 

• mij verzoeken jouw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist zijn verwerkt; 

• verzoeken de persoonsgegevens die ik van jou verwerk te beperken; 

• verzoeken de persoonsgegevens die ik van jou verwerk te verwijderen; 

• verzoeken de persoonsgegevens die ik van jou verwerk over te dragen aan jouzelf of een 
derde; 

• vragen stellen over de inhoud van deze privacyverklaring. 
 
Het kan zijn dat ik niet in alle gevallen tegemoet kan komen aan jouw verzoek. In dat geval zal ik 
jou hiervan op de hoogte stellen en hierbij mijn motivatie tot dit besluit uiteenzetten. 
 
Klachtenrecht 
Ben je het niet eens met de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk of om ga met jouw 
rechten? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Disclaimer 
Deze privacyverklaring kan op ieder moment aangepast worden, bijvoorbeeld ten gevolge van 
gewijzigde wetgeving. Je kunt de laatste versie van de privacyverklaring altijd opvragen bij 
CommuniKim.  
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