
 

 
 
Privacyverklaring 

Ik vind het belangrijk dat je weet hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Zodat je erop kunt 
vertrouwen dat je gegevens bij INvoorcommunicatie in veilige handen zijn. Hieronder lees je er alles 
over. Bij het gebruik van persoonsgegevens volg ik de regels van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).  
 
Waarvoor gebruik ik jouw gegevens? 
Vraag je een offerte aan of wordt je klant, dan vraag ik je om persoonsgegevens. Deze gebruik ik om:   

• een overeenkomst met jou aan te gaan en/of uit te voeren, 
• te delen met zakelijke partners, wanneer nodig bij extra ondersteuning of vervanging, 
• te voldoen aan de wet, 
• je te informeren over nieuwe ontwikkelingen of aanbiedingen van INvoorcommunicatie. 

 
Welke gegevens vraag ik van je? 
Om een overeenkomst te sluiten vraag ik jouw persoons- en organisatiegegevens. Zoals naam, 
organisatie, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en 
factuuradres. En eventueel gegevens die nodig zijn voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld 
voor een autorisatie voor tijdelijke toegang tot je website. Alleen relevante externe partijen 
ontvangen je actuele gegevens die nodig is voor de dienstverlening, tenzij je toestemming hebt 
verleend voor het gebruik van je gegevens voor het geven van actuele informatie over andere 
producten en diensten van INvoorcommunicatie.  
 
Je kunt altijd je persoonsgegevens inzien of wijzigen 
Wil je de persoonsgegevens die ik van jou heb inzien? Stuur een verzoek via e-mail of via mijn 
website. Binnen 2 weken ontvang je een overzicht van jouw gegevens die ik bewaar. Kloppen deze 
gegevens niet of wil je ze wijzigen? Laat het even weten en ik pas de gegevens aan.  
 
Geef aan wanneer je geen informatie meer van INvoorcommunicatie wilt krijgen 
In elke commerciële e-mail die je van ons krijgt vind je onderaan een link. Daarmee kun je aangeven 
deze niet meer te willen ontvangen. Een verzoek via e-mail of via mijn website versturen kan ook.  
 
Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd 
Ik ga zorgvuldig om met persoonsgegevens en de website van INvoorcommunicatie is veilig te 
bezoeken en te gebruiken. Zo voorkom ik misbruik van gegevens. Bijzondere persoonsgegevens 
behandel ik extra zorgvuldig. 
 
Heb je vragen? 
Neem contact op tijdens werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur met INvoorcommunicatie, telefoon: 
telefoon: +31 6 50246928. Of mail je vraag naar: info@invoorcommunicatie.nl 
Adres:  
INvoorcommunicatie 
Heetkamperweg 31 
3776 LW  Stroe 
 
Aanpassing privacyverklaring 
Bij nieuwe ontwikkelingen zoals verandering in de wet of rechtspraak kan deze privacyverklaring 
worden aangepast.  
 
Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 12 juli 2020. 
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