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PRIVACYVERKLARING 
 
Tekstschrijver Christine van Eerd is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens van opdrachtgevers en van mensen die informatie geven om 
teksten te kunnen schrijven.  
 
In deze privacyverklaring staat hoe ik dat doe. 
 
Welke persoonsgegevens verwerk ik? 
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 
 
Het gaat om de volgende gegevens: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
 
Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je die niet persoonlijk is, 
zoals: 
- De naam van de browser die je gebruikt 
- Het besturingssysteem dat je gebruikt 
- De serviceprovider waarmee jij internettoegang hebt 
Ik verzamel deze informatie via Google Analytics. 
 
Waarom bewaar en verwerk ik persoonsgegevens? 
Ik gebruik jouw persoonsgegevens om mijn teksten te kunnen schrijven. Dus om 
contact met je op te kunnen nemen als ik informatie of je goedkeuring nodig heb. En 
als ik een factuur heb gestuurd verwerk ik je financiële gegevens in mijn administratie 
zodat ik de afhandeling van jouw betaling kan volgen. 
 
Wat doe ik niet met jouw gegevens? 
Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet zonder jouw 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 je persoonsgegevens? 
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Contactgegevens van opdrachtgevers 
bewaar ik altijd, want vaak komen trouwe klanten bij me terug.  
 
Hoe beveilig ik persoonsgegevens? 
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en heb in samenwerking met 
mensen die daar verstand van hebben passende maatregelen genomen 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 via 
tekst@christinevaneerd.nl 
 
  



 
 

Geleenstraat 23  1078 LC Amsterdam tel 020 664 51 65 mob 06 145 30 165  
website www.christinevaneerd.nl  e-mail tekst@christinevaneerd.nl  
bank NL69 INGB 000959 44 06  btw NL.1203.12.1116.B01 

Ben je jonger dan 16 jaar? 
Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of 
wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken. 
 
Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen. 
Je kunt een verzoek daarvoor sturen naar tekst@christinevaneerd.nl. 
Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Contactgegevens 
http://www.christinevaneerd.nl  
Geleenstraat 23 
1078 LC Amsterdam  
020 6645165 
tekst@christinevaneerd.nl 
 


