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PRIVACY VERKLARING

Ruud Meurs
Murnserdyk 40
8573 WP Mirns
KVK: 73938017

Privacy verklaring
INLEIDING
In deze privacy verklaring leest u hoe Ruud Meurs webdevelopment met uw persoonsgegevens
omgaat. Er wordt uitgelegd welke gegevens opgeslagen worden, voor welke doelen de gegevens
gebruikt worden, welke rechten u heeft m.b.t. uw gegevens en hoe u gebruik kan maken van die
rechten.

DOEL VAN DE GEGEVENS OPSLAG
Uw gegevens kunnen om twee redenen worden opgeslagen:
1. U neemt contact op met Ruud Meurs webdevelopment. Dit kan zijn via het contact formulier
op de website wd.rgmeurs.nl/contact, u verstuurt een e-mail naar info@rgmeurs.nl of u
neemt telefonisch contact op.
2. U verstrekt Ruud Meurs webdevelopment een opdracht.
Contact, in dit geval worden uw naam, e-mail adres en, indien opgegeven, uw telefoonnummer
opgeslagen. De opgeslagen gegeven worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen met
betrekking tot het onderwerp waarover u contact opgenomen heeft. Uw gegevens worden niet met
derde partijen gedeeld of voor enig ander doel gebruikt.
Opdracht, in dit geval worden uw naam, adres, telefoon, e-mail adres opgeslagen alsmede gegevens
die benodigd zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan uw KvK
nummer en bedrijfsgegevens voor het bestellen van een hostingpakket of domeinnaam.
Ruud Meurs webdevelopment verstrekt uitsluitend niet openbare gegevens van opdrachtgevers aan
derden als daar 1) een wettelijke plicht voor bestaat of 2) wanneer noodzakelijk in het kader van de
uitvoering van enig aspect van de opdracht.
Uw gegevens worden niet voor enig ander doel gebruikt dan de verstrekte opdracht.

UW RECHTEN MET BETRE KKING TOT UW GEGEVEN S
U heeft het recht op inzage van uw gegevens zoals opgeslagen bij Ruud Meurs webdevelopment.
Kloppen uw gegevens niet, of zijn ze veranderd? U kunt gebruik maken van uw recht op rectificatie.
Ook kan u gebruik maken van uw recht op wissen van gegevens wanneer u niet langer wilt dat uw
gegevens opgeslagen blijven bij Ruud Meurs webdevelopment.

HOE MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHTE N
Verzoeken tot inzage, rectificatie of wissen dient u in door een e-mail met uw verzoek te sturen aan
info@rgmeurs.nl.
Verstuurt u een verzoek vanaf een ander e-mail adres dan bekend bij Ruud Meurs webdevelopment?
Dan dient u een kopie id-bewijs mee te sturen. Dit om te voorkomen dat anderen uw gegevens
kunnen inzien of wijzigen. Bij voorkeur zijn de pasfoto, nummers onderaan het paspoort of het idbewijsnummer en BSN van uw ID onleesbaar gemaakt.
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