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Privacyverklaring  

Verhalen die raken Helene Wirken gevestigd aan Middendorpstraat 7, 5045 JC Tilburg, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Welke persoonsgegevens verwerk ik en waarom? 

Ik verwerk persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

• Voor- en achternaam 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Bankrekeningnummer 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door te reageren op berichten 

via online media, jouw activiteiten op de website of informatie die je me zelf toestuurt per e-

mail of app.  

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor: 

• Het afhandelen van jouw betaling  

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (na toestemming) 

• te bellen of e-mailen om de opdracht uit te voeren 

• informatie over wijzigingen van onze diensten en producten 

• analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het 

aanbod van producten en diensten beter af te stemmen (collectief niet individueel).  

• mijn belastingaangifte.  

Ik werk niet met systemen die zonder mijn tussenkomst automatisch iets besluiten of wijzigen.  

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.  
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Het bewaren van jouw persoonsgegevens 

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Voor mijn administratieplicht bewaar ik 

gegevens 7 jaar, dit is een wettelijke termijn. Overige gegevens bewaar ik maximaal 2 jaar.   

Delen van persoonsgegevens met derden 

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden.  Ik geef gegevens aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van de opdracht (bijv. een fotograaf, cameraman, drukker etc.) of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken sluit ik een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van jouw gegevens. Denk hierbij ook aan mijn hostingpartij (hostnet).  

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Ik gebruik technische, functionele cookies en analytische cookies. Ik herleid ze niet naar jou als 

persoon. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn noodzakelijk voor de technische 

werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze 

geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Je mag bij mij altijd een verzoek 

doen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen via 

helene@verhalendieraken.nl.  Ook je toestemming mag je altijd intrekken. Ik zorg dat dat makkelijk 

gaat.  

Beveiliging van jouw gegevens 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met mij op via helene@verhalendieraken.nl 
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