
MARIËL MARTINA MARIA

Privacy Statement
1. Identiteit
Bedrijfsnaam: Mariël Martina Maria
Naam: Mariël Martina Maria van den Oever
Telefoon: 06 83 80 52 81
Email: hello@marielmartinamaria.com
Website: www.marielmartinamaria.com

2. Rechtsgronden voor de verwerking
Volgens de privacywetgeving mag ik alleen 
persoonsgegevens verwerken indien de verwerking 
berust op een wettelijke grondslag. Ik hanteer de 
volgende rechtsgronden voor de verwerking van 
persoonsgegevens: 

- Toestemming: de betrokken persoon geeft vooraf 
toestemming voor het gebruik van zijn of haar 
persoonsgegevens, er is geïnformeerd over 
het doel van de gegevens. 

- Overeenkomst: de gegevens zijn noodzakelijk 
voor het voorbereiden of uitvoeren van een 
overeenkomst met de betrokken persoon. 

- Wettelijke plicht: de persoonsgegevens zijn nodig om 
te voldoen aan een wettelijke plicht waar ik aan moet 
voldoen (Nederlandse of Europese wet). 

- Gerechtvaardigd belang: de gegevens moeten echt 
nodig zijn nodig voor mijn gerechtvaardigd belang, het 
belang van de betrokken persoon gaat niet voor. 

3. Doel voor de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt omdat het 
werk anders niet uitgevoerd kan uitvoeren. Tot het 
verwerken van persoonsgegevens behoren enkel 
gegevens  direct noodzakelijk voor uitvoering van de 
opdracht. Elk project is anders en elk project vraagt 
om andere gegevens, maar het doel is altijd: 
succesvol afronden van de opdracht, zonder 
schending van jouw privacy. 

4. Gevolgen van het niet verstrekken
Het niet verstrekken van de nodige gegevens zal er toe 
leiden dat de opdracht of een deel daarvan niet volledig 
uitgevoerd kan worden. Samen met jou ga ik dan kijken 
hoe we er uit komen. 

5. Duur van de opslag
Gegevens mogen niet langer bewaard worden dan 
nodig is. Facturen moeten 7 jaar bewaard worden, na 
deze periode worden ze vernietigd samen met de 
andere persoonsgegevens, mits ze niet meer 
noodzakelijk zijn voor het project. Het geleverde werk 
wordt bewaard, tenzij er een bezwaar word gemaakt. 

6. Recht op inzage, rectificatie of 
wissing van de persoonsgegevens
Als betrokkene heeft u hier recht op!
Stuur me daarvoor een mail.

7. Klachtrecht
Als betrokkene heeft u ook recht op het indienen van 
een klacht, dit doe je bij de Toezichthouder Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

8. Categorieën van ontvangers 
van de persoonsgegevens.
Soms worden gegevens doorgespeeld naar andere 
partijen, in principe is dit nodig om het werk te kunnen 
uitvoeren. Het gaat om:
- Drukkers
- Cloud servers
- Webhostingbedrijven
- Mailprogramma voor het versturen van nieuwsbrieven

9. Doorgifte aan een derde land
Persoonsgegevens worden ondergebracht bij bedrijven 
met servers in Denemarken en de VS.

10. Toestemming intrekken
Wil je de gegeven toestemming intrekken? 
Stuur mij daarvoor een mail. 


