
 

Privacyverklaring | Sanne Schrijft 

Met Sanne Schrijft, gevestigd aan Haammakerstraat 206, 5801TG Venray, ben ik verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 
www.sanne-schrijft.nl  
Haammakerstraat 206 
5801TG Venray  
+31630048361  

Sanne Mulder, ik dus, ben de Functionaris Gegevensbescherming van Sanne Schrijft. Ik ben te 
bereiken via info@sanne-schrijft.nl. 

Persoonsgegevens die ik verwerk 
Met Sanne Schrijft verwerk ik jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die ik verwerk. 

- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- IP-adres (anoniem) 
- Locatiegegevens (anoniem)  
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (anoniem) 
- Internetbrowser en apparaat type (anoniem) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 
Sanne Schrijft verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Met Sanne Schrijft neem ik niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van Sanne Schrijft) tussen zit.  

Ik gebruik de volgende computerprogramma's of -systemen: Word, Excel, Wix en Google Analytics. 
Word en Excel worden gebruikt voor het verwerken van tekst, dus het uitvoeren van mijn dienst. Wix 
wordt gebruikt voor het updaten van de website. Google Analytics wordt gebruikt om te kijken hoe 
de bezoekers van onze website zich bewegen op de website. Met deze gegevens kan ik mijn 
dienstverlening verbeteren en mijn website steeds beter maken. Lees hier verderop meer over in de 
cookieverklaring.  

Gegevens die ik verwerk van bezoekers op mijn website 
In het algemeen is het mogelijk mijn website te bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. 
Wel verwerk ik voor statistische doeleinden – onder meer via Google Analytics – gegevens over de 
datum en het tijdstip dat jij mijn website bezoekt, de website via welke je op mijn website bent 
gekomen, de regio van waaruit jij mijn website bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website 
die je bezoekt (hoe vaak, hoe lang en in welke volgorde) en welke informatie je bekijkt. Daarnaast 



 

verzamel ik bepaalde andere niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van 
de website.  

Ik verzamel bovengenoemde gegevens zodat ik de inhoud van mijn website optimaal af kan stemmen 
aan de wensen en behoeftes van mijn bezoekers. Voor meer informatie over het gebruik van cookies 
verwijs ik je door naar mijn cookieverklaring.  

Op mijn website kunnen verwijzingen (links) naar websites van anderen terug te vinden zijn. Dit 
privacystatement is niet van toepassing op de websites van derden.  

Hoe lang ik jouw persoonsgegevens bewaar 
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens zijn verzameld. Uiteraard hou ik mij ook aan de wettelijke bewaartermijnen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sanne Schrijft 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

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 en je hebt het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou 
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sanne-schrijft.nl. Om er 
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 
Sanne Schrijft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 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 info@sanne-schrijft.nl. 

  



 

Cookieverklaring | Sanne Schrijft 

Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt mijn website gebruik van cookies. Een cookie is 
een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw 
browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. In de cookies wordt informatie over 
jouw bezoek aan mijn website bijgehouden. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de 
website en voor meer gebruiksgemak.  

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te 
kiezen. Ik wijs je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website 
kunt benutten. Op de website gebruik ik de volgende cookies: 

1. Functionele cookies: 
Door deze cookies functioneert mijn website naar behoren. Door deze cookies wordt het navigeren 
op mijn website vergemakkelijkt en worden bepaalde voorkeuren of instellingen die je hebt 
ingevoerd bewaard. 

2. Analytische cookies: 
Ik maak gebruik van Google Analytics, de web-analyse-service van Google. Google Analytics 
verzamelt gegevens over de manier waarop mijn website gebruikt wordt. Denk hierbij aan 
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Deze informatie wordt gebruikt om de 
website beter af te stemmen op de behoeften van mijn bezoekers. Ik heb de volgende maatregelen 
genomen ten aanzien van het gebruik van Google Analytics: 

• Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten; 
• Mijn website maskeert het laatste gedeelte(octet) van jouw IP-adres. Dit gebeurt voordat 

jouw IP-adres door Google wordt opgeslagen; 
• De optie “gegevens delen” van Google Analytics is uitgezet; 
• Ik maak geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics-

cookies. 

Je kunt het gebruik van Google Analytics ook uitzetten, door de Analytics Opt-out Browser Add-on te 
installeren via http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631.  

De instellingen van jouw cookies kun je wijzigen via het (internet)opties-menu in je browser. Ik 
behoud het recht om deze privacy- en cookiesverklaring aan te passen.  

Dit is het beleid van 5 juli 2018.  

http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631

