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COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING
Copy by Favier vindt jouw privacy belangrijk. Ik verwerk en gebruik je gegevens daarom 
op een veilige manier, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hier vind je een overzicht van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke 
juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik 
deze gegevens bewaar. Ook lees je wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking 
zijn.

Deze persoonsgegevens verwerk ik
Ik verwerk je bedrijfsnaam, voor- en achternaam, vestigingsadres, postadres, 
telefoonnummer (vast en mobiel), e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om mijn 
diensten gedurende de looptijd van onze overeenkomst aan jou te kunnen leveren. Ik 
bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Facturatie
Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele 
bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo. 
Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst bewaar ik deze gegevens 7 
jaar. Na deze periode verwijder ik deze gegevens.

Marketing
Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor 
marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct 
marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je 
uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft dat je niet meer door mij benaderd wilt worden.

Recensies
Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw 
naam, bedrijfsnaam, functie en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht 
worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn 
website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer 
representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of wanneer jij hier een verzoek toe doet.

Zo kom ik aan je persoonsgegevens
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij 
deze gegevens aan mij hebt verstrekt per telefoon, e-mail, contactformulier, WhatsApp of 
social media. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw vraag of bericht.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou een aantal rechten met 
betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, 
aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
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4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen 
brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm 
die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete 
toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen 
hebben voor de diensten die ik je kan leveren. Het intrekken van de toestemming doet 
geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar 
info@copybyfavier.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet 
aan je verzoek kan voldoen, laat ik je weten waarom.

Wie ontvangen jouw gegevens?
Ik verstrek jouw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering 
of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van 
de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de 
uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen 
verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik verkoop jouw 
gegevens niet door aan derden.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt 
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met 
een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt 
en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Je kunt je afmelden 
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Google Analytics
Om je bezoek aan mijn website zo aangenaam mogelijk te maken wil ik graag weten hoe 
bezoekers de website gebruiken. Hiervoor gebruik ik Google Analytics. Via mijn website 
worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst die 50 maanden worden 
bewaard. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.

Wijzigingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het 
beleid kan aanbrengen. De laatste wijziging was op 8 mei 2019.

Vragen?
Bij vragen over je privacy neem je contact op via info@copybyfavier.com. Ik ben de 
verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
Copy by Favier
Ismaël Favier
Koepeloven 9
7071 NA Ulft

KvK - 50561588
BTW - NL162859296B01

Copy by Favier - info@copybyfavier.com - www.copybyfavier.com © 2019

mailto:info@copybyfavier.com
http://www.copybyfavier.com
mailto:info@copybyfavier.com
mailto:info@copybyfavier.com

