PRIVACYVERKLARING
ReuSeleuk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Ik verwerk jouw gegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en doordat
jij deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
1. Welke persoonsgegevens verwerk ik?
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Bankgegevens
- Emailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website en de daarmee verbonden social media
- Andere persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch, per email en/of via social
media
2. Waarom heeft reuSeleuk jouw gegevens nodig?
ReuSeleuk verwerkt jouw gegevens met de volgende doelstellingen:
- Om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt,
- Om je schriftelijk (per email) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt
kunt worden,
- Om je van de voor jou relevante informatie te voorzien op het gebied van kleding op maat, kleur-en
stijladviezen, naailessen of workshops,
- Om je nieuwsbrieven of blogs te mailen als je daar om verzoekt,
- Om je een passend voorstel te kunnen doen,
- Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten,
- Om je betaling goed te kunnen afhandelen,
- Om met behulp van cookies de werking van de website te verbeteren.
3. Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
ReuSeleuk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Klant- en contactgegevens, zoals naam,
telefoonnummer en emailadres die ik met jouw toestemming heb vastgelegd, sla ik op in mijn
klantenregister. De in het register opgenomen gegevens zijn beveiligd tegen misbruik.
4. Verwerk ik bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan de leeftijd van de website
bezoeker niet controleren. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van
hun kinderen en zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens
verzameld heb over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@reuseleuk.nl, dan
verwijder ik deze gegevens.

5. Waarom ik de gegevens van jouw websitebezoek in kaart breng?
Op de website van reuSeleuk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ReuSeleuk
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
6. Deel ik jouw persoonsgegevens met derden?
Ik deel jouw gegevens niet aan derden. Dit is niet nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met
jou.
7. Waarom maak ik gebruik van Google Analytics?
ReuSeleuk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van reuSeleuk bij Google zoekresultaatpagina’s
zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie.
8. Gebruikt mijn website Cookies?
Mijn website gebruikt geen cookies.
9. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reuseleuk.nl. ReuSeleuk zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
10. Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?
ReuSeleuk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website van reuSeleuk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door reuSeleuk verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met reuSeleuk op via info@reuseleuk.nl.
ReuSeleuk is een website van de Digitale Klusjesman. ReuSeleuk is als volgt te bereiken:
Schepenstraat 95C
K.v.K.: 68093241
06 – 1303 0767
info@reuseleuk.nl

