Privacy Verklaring – Lagom Accounting & Control, versie mei 2018 (cf. Europese regelgeving: AVG)

Algemeen
Dit is de Privacy Verklaring van Lagom Accounting & Control, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 71330909. De contactgegevens van Lagom Accounting & Control zijn: drs. H.D.E.M. Mennen AA, te
bereiken op admin@lagomaccountingcontrol.nl.
Gegevens
Je bezoek aan www.lagomaccountingcontrol.nl is ontwikkeld volgens ¨privacy by default¨. Dat betekent dat ik
geen persoonsgegevens van je vraag of opsla, tenzij jij er zelf voor kiest iets met mij te delen.
Zo kun je via de website www.lagomaccountingcontrol.nl direct een bericht sturen naar mij. Dit gaat via de
pagina ‘Contact’. Hierin wordt gevraagd om je naam en je e-mailadres. Het bijbehorende bericht met daarin je
vraag of opmerking kun je opnemen in het veld ¨Bericht¨.
Aan www.lagomaccountingcontrol.nl is Google Analytics gekoppeld. In Google Analytics wordt je IP-adres
opgeslagen.
Doeleinden van de verwerking
De gegevens vanuit de contactpagina worden door Lagom Accounting & Control gebruikt voor het opstellen
van offertes (indien sprake van een mogelijke samenwerking), het maken van een afspraak, het factureren (bij
bestaande opdrachten) of het reageren op een bericht (vraag of opmerking).
De gegevens die ik krijg via Google Analytics gebruik ik voor inzicht in de statistieken van mijn website. Ik zie
bijvoorbeeld hoeveel bezoekers per dag op mijn site komen, welke pagina's zijn gelezen, hoe lang iemand
gemiddeld op de website blijft en via welke kanalen ze op mijn website terecht komen.
Verwerking via Google Analytics
De verwerking van de gegevens gaat via Google Analytics (website met de statistieken).
Duur van de opslag
De contactgegevens worden opgeslagen zolang nodig voor het uitvoeren van een opdracht.
De duur van de gegevens via Google Analytics blijft oneindig via Google Analytics beschikbaar (IP-adressen).
E-mails worden maximaal 5 jaar bewaard in mijn mailbox volgens een verwerkingsovereenkomst.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens
Wil je inzage, rectificatie of je persoonsgegevens wissen? Stuur dan een email naar
admin@lagomaccountingcontrol.nl.
Klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens op
Lagom Accounting & Control, dan kun je altijd contact met mij opnemen. Je hebt het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je er met mij niet uitkomt.

