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PRIVACYVERKLARING VAN EMILIE VAN STEEN  

 

Emilie van Steen, tekstschrijver/redacteur & voice-over/stemacteur, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van 
opdrachtgevers en van mensen die informatie geven om teksten te kunnen 
schrijven en om teksten te kunnen inspreken.   

In deze privacyverklaring staat hoe ik dat doe.  

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik?  

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van mijn diensten 
en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Het gaat om de 
volgende gegevens:  

- Voor- en achternaam  

- Adresgegevens  

- Telefoonnummer  

- E-mailadres  

- Bankrekeningnummer  

Als u mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie die niet persoonlijk 
is. Dat gebeurt via Google Analytics, denk aan:  

- de naam van de browser die u gebruikt  

- het besturingssysteem dat u gebruikt  

- de serviceprovider waarmee u internettoegang hebt  

 

Waarom bewaar en verwerk ik persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens gebruik ik om mijn teksten te kunnen schrijven of 
om teksten te kunnen inspreken. Ik moet contact met u kunnen opnemen 
als ik informatie of uw goedkeuring nodig heb. Als ik een factuur heb 
gestuurd, verwerk ik uw financiële gegevens in mijn administratie.  
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Worden uw gegevens met derden gedeeld? 

Ja, maar alleen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting 
of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. In mijn 
geval: 

 2Xite, de partij die mijn website host, voor de online back-up van 
mijn computerbestanden en opslag van gegevens uit het 
contactformulier op mijn website 

 Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens van mijn 
website 

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten 

 

Wat doe ik niet met uw gegevens?  

Ik verkoop uw gegevens niet en geef ze niet zonder uw toestemming door 
aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen 
samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van 
computerprogramma’s of -systemen waar geen mens meer aan te pas 
komt.  

 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?  

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Contactgegevens 
van opdrachtgevers bewaar ik altijd, want vaak komen trouwe klanten bij 
me terug. Overigens ben ik, net als elke ondernemer, wettelijk verplicht om 
mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te 
bewaren. 

 

Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens?  

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb in 
samenwerking met deskundigen passende maatregelen genomen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen 
aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url. 

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op: 
emilie@lapidair.nl  
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Jonger dan 16 jaar?  

Wie jonger is dan 16 heeft toestemming nodig van ouders of een wettelijke 
voogd om mijn website en diensten te gebruiken.  

 

Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?  

Natuurlijk kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) 
verwijderen. Een verzoek daarvoor kunt u sturen naar: emilie@lapidair.nl  

Heeft u een klacht, richt u zich dan tot de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
Contactgegevens 
 
Lapidair Teksten * Emilie van Steen 
 
Eerste Oosterparkstraat 35 – 2 
1091 GT Amsterdam 
06 – 27 09 47 01 
 
emilie@lapidair.nl 
 
www.lapidair.nl 
 


