
Privacyverklaring 

Bedankt voor je bezoek aan greatwords.nl. Als ondernemer ben ik verplicht je te 
informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.  

Over welke persoonsgegevens gaat het precies? 

• Wanneer je via de website contact met me opneemt, komt je mailadres bij mij 
terecht, met je naam en de gegevens die je in je mail hebt vermeld. 

• Wanneer je me inhuurt als tekstschrijver, redacteur of vertaler, heb ik je naam- en 
adresgegevens, je e-mailadres en telefoonnummer nodig. 

Worden je gegevens met derden gedeeld? 

Nee, tenzij dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een 
gerechtvaardigd belang/redelijke bedrijfsuitoefening, zoals: 

• mijn bank, die gegevens heeft die nodig zijn om je betaling van facturen te 
verwerken. De bank ontvangt deze gegevens niet van mij, maar van jou/jouw bank 
als je de factuur betaalt. 

• mijn boekhouder, die mijn administratie verzorgt en derhalve inzicht heeft in mijn 
factuurgegevens.  

• De Belastingdienst. Als zij besluit mijn bedrijfsvoering te controleren, heeft zij inzage 
in alle facturen en offertes, met daarop adresgegevens, die ik heb verstuurd. Ik ben 
verplicht om deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren.  

Verder gebruik ik je contactgegevens alleen voor het goed uitvoeren van de opdracht 
waarvoor ik word ingehuurd: om contact met je te onderhouden en je offertes en 
facturen te kunnen sturen.  

Hoe lang blijven je gegevens bewaard? 

Niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Concreet betekent dit:  

• de gegevens van bestaande relaties bewaar ik zolang er sprake is van een actieve 
werkrelatie.  

• net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht om in mijn administratie facturen en 
offertes met daarop adresgegevens minimaal zeven jaar te bewaren. 

Je gegevens zijn goed beveiligd 

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Alle gegevens worden 
afgeschermd met een wachtwoord en mijn computer is goed beveiligd. 

 


