
Privacyverklaring

Petra Digitaal & Analoog is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Petra Digitaal & Analoog, Schipperslaan 17, 4311 CC Bruinisse +31654692250 petra@digitaalenanaloog.nl, www.petradigitaalenanaloog.nl 
Kamer van Koophandel nummer: 78109477

Petra Digitaal & Analoog verwerkt persoonsgegevens die door je zelf aan mij worden verstrekt, die ik via mijn opdrachtgevers ter  
inzage krijg om mijn opdracht goed uit te voeren, of omdat je gebruik maakt van mijn diensten of door het bezoeken van mijn website: 
www.petradigitaalenanaloog.nl

Registratie gegevens

Gegevens die ik verzamel om een opdracht uit te kunnen voeren:
Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, social media accounts, inloggegevens, IPadres
Grondslag: uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst i.v.m. regels belastingdienst

Deze gegevens worden verwerkt in een klantenbestand:
Naam, factuuradres, ordergeschiedenis, betalingsgegevens
Grondslag: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst i.v.m. regels belastingdienst

Wanneer de opdracht betrekking heeft tot het versturen van een nieuwsbrief voor de opdracht
Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, social media accounts, inloggegevens, IPadres
Grondslag: expliciete toestemming
Bewaartermijn: tot 1 maand na verzenden nieuwsbrief

Portfolio:
Bedrijfsnaam klant, naam opdrachtgever, logo, screenshots van uitgevoerde werkzaamheden of behaalde resultaten
Grondslag: gerechtvaardig belang commercieel
Bewaartermijn: tot deze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering

Facturatie en financiële administratie:
Voorbeelden: naam, bedrijfsnaam, factuuradres, leveringsadres, KvK nummer, btw nummer, e-mail, ordergeschiedenis, bankgegevens
Grondslag: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst i.v.m. regels belastingdienst

Marketing: (affiliate, direct, social media)
Naam, e-mailadres, ip-adres, social media account
Grondslag: gerechtvaardig belang commercieel
Bewaartermijn: tot jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden

Analytics en retargeting: (het gebruik van o.a. Google Analytics of een Facebook Pixel)
Voorbeelden: ip-adres, locatie, browser (cookies)
Grondslag: gerechtvaardig belang commercieel
Bewaartermijn: hier worden de privacyverklaringen Facebook/Google etc. gehandhaafd

Recensies:
Voorbeelden: naam, bedrijfsnaam, website, foto
Grondslag: gerechtvaardig belang commercieel
Bewaartermijn: tot deze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering

Contactformulier:
Naam, e-mail, woonplaats, telefoonnummer
Grondslag: expliciete toestemming
Bewaartermijn: jij een verzoek doet tot verwijdering

Delen van persoonsgegevens met derden
Petra Digitaal & Analoog krijgt gegevens direct van jouw zelf of gegevens via de derde partij, dit zijn opdrachtgevers waar ik werkzaam-
heden voor uitvoer
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Rechten 

Inzage
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Wil je je gegevens inzien stuur een e-mail naar: petra@digitaalenanaloog.nl dan 
stuur ik je deze gegevens zoals ze bij mij bewaard worden toe.

Wijzigen of verwijderen
Na opvraag van je gegevens kun je mij laten weten of je ze wilt wijzigingen, bijvoorbeeld een ander adres e.d. Misschien wil je je gegevens 
verwijdert hebben en kunnen we kijken in hoeverre dit mogelijk is.

Dataportabilteit 
Ik zorg ervoor dat gegevens overdraagbaar zijn. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens naar jou of 
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar
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 Petra Digitaal & Analoog. 

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), paspoort-
nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Binnen dertig dagen zal ik kostenloos reageren op 
jouw verzoek .
Verder wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  
Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Petra Digitaal & Analoog verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst 
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Petra Digitaal & Analoog werkt samen met verwerkers, partijen betrokken bij 
de uitvoering en externe adviseurs.

Slotbepalingen
Petra Digitaal & Analoog kan van tijd tot tijd deze Privacyverklaring aanpassen. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacyverklaring 
regelmatig te raadplegen.
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