
Privacystatement 

Astrid Izelaar,Woonachtend in Culemborg, is verantwoordelĳk voor de 
verwerking van persoonsgegevenszoalsweergegevenin dezeprivacyverklaring. 

Astrid Izelaar is verantwoordelĳk voor het beschermenvan uw gegevensen 
is bereikbaar via info@astridizelaar.nl 

Persoonsgegevensdiewij verwerken 
Astrid Izelaar verwerkt uw persoonsgegevensdoordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u dezezelf aanonsverstrekt. 

Hieronder vindt u eenoverzicht van depersoonsgegevensdiewĳ verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Uw bericht via E-mail 

Bijzondere en/of gevoeligepersoonsgegevensdiewij verwerken 
Onzewebsite en/of dienst heeft niet de intentie gegevenste verzamelenover websitebezoekersdie 
jonger zĳn dan16 jaar. Tenzĳ zetoestemming hebbenvan oudersof voogd. Wekunnen echter niet 
controleren of eenbezoekerouder dan16 is. Wĳ radenoudersdanook aanbetrokken te zĳn bĳ de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevensover kinderen verzameld 
worden zonderouderlĳke toestemming.Als u er van overtuigd bent dat wĳ zonderdie toestemming 
persoonlĳke gegevenshebbenverzameld over eenminderjarige, neemdancontact met ons op via 
info@astridizelaar.nl,danverwĳderen wĳ dezeinformatie. 

Met welk doel en op basisvan welke grondslag wij persoonsgegevensverwerken 
Astrid Izelaar verwerkt uw persoonsgegevensvoor devolgende doelen: 
- Verzendenvan uitnodigingen, onzenieuwsbrief, en/of reclamefolder 
- U te kunnenbellen of e-mailen indien dit nodig is om onzedienstverlening uit te kunnenvoeren 

Hoe lang we persoonsgegevensbewaren 
Astrid Izelaarbewaart uw persoonsgegevensniet langer danstrikt nodig is om dedoelen te 
realiseren waarvoor uw gegevensworden verzameld. Indien correspondentie met u is beëindigd, 
bewarenwĳ uw adresgegevens,e-mailadressenen telefoonnummers maximaal 5 jaar. Op uw 
verzoek kunnen uw gegevensmeteenworden verwĳderd. 

Delen van persoonsgegevensmet derden 
Astrid Izelaar verstrekt uitsluitend aanderdenen alleen als dit nodig is voor deuitvoering 
van onzeovereenkomstmet u of om tevoldoen aaneenwettelĳke verplichting. 

Cookies,of vergelĳkbare technieken,die wĳ gebruiken 
Astrid Izelaargebruikt geencookies of vergelĳkbare technieken. 



Gegevensinzien, aanpassenof verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevensin te zien, te corrigeren of te verwĳderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen deverwerking van uw persoonsgegevensdoor Astrid Izelaaren 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.Dat betekent dat u bĳ ons eenverzoek kunt 
indienen om depersoonsgegevensdie wij van u beschikken in eencomputerbestandnaaru of een 
ander, door u genoemdeorganisatie, te sturen. 

U kunt eenverzoek tot inzage, correctie, verwĳdering, gegevensoverdragingvan uw 
persoonsgegevensofverzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaarop deverwerking van 
uw persoonsgegevenssturen naar info@astrid Izelaar.nl. 

Om er zekervan te zĳn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,vragen wĳ u eenkopie van uw 
identiteitsbewĳs met hetverzoek meete sturen.Maak in dezekopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, destrook met nummers onderaanhet paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter beschermingvan uw privacy. Wereagerenzo snel 
mogelĳk, maarbinnen vier weken, op uw verzoek. 

Astrid Izelaarwil u er tevensop wĳzen dat u demogelĳkheid heeft om eenklacht in te 
dienenbĳ denationale toezichthouder, deAutoriteit Persoonsgegevens.Datkan via devolgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevensbeveiligen 
Astrid Izelaar neemt de bescherming van uw gegevensserieus en neemt passende 
maatregelenom misbruik, verlies, onbevoegdetoegang, ongewensteopenbaarmaking en 
ongeoorloofde wĳziging tegente gaan.Als u de indruk heeft dat uw gegevensniet goedbeveiligd 
zĳn of er aanwĳzingen zĳn van misbruik, neemdancontactmet onsop via 
info@astrid Izelaar.nl 


