AVG BELEID
Artikel 1 Werking
In verband met de op 25 mei 2018 ingaande AVG-wet heb ik naar eer en geweten
beleid geformuleerd over het vastleggen, bewaren en gebruik van uw gegevens. Dit
beleid geldt voor mijn eenmanszaak handelend onder de benamingen:
1)
2)
3)
4)

L.S. van den Berg Publiciteit
L.S. van den Berg Rouwfotografie
GiT, Goed in Tekst
GiT, Goed in Techniek

Artikel 2 Overeenkomst
Uw gegevens worden mij bekend door het uitwisselen van visitekaartjes, invullen van
het reactieformulier op de site, het doen van mondelinge of schriftelijke
informatieverzoeken, het verzoeken om informatie via mail en sociale media of
vermelding in beurscatalogi. Door deze handelingen openbaart u uw gegevens met
als doel vindbaar te zijn voor (zakelijke) relaties als aanbieder of afnemer van
diensten en producten. Daarmee gaat u automatisch akkoord met opname in
adressenbestanden, zo ook het mijne, tenzij u expliciet aangeeft dit niet te willen. U
kunt achteraf verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Dit verzoek wordt
terstond gehonoreerd.
Artikel 3a Vastlegging B-to-B
Vastgelegd worden: uw bedrijfs-NAW, uw persoonlijke naam inclusief voorletters en
eventuele roepnaam, uw functie, vast en mobiel telefoonnummer(s) en
mailadres(en). Er worden geen privégegevens vastgelegd. Bij uw bedrijfsvermelding
kunnen in het infoveld nog andere functionarissen waarmee ik contact heb gehad
worden opgenomen. Vastleggen van bedrijfsgegevens gebeurt voor bedrijven
wereldwijd.
Artikel 3b Vastlegging B-to-C
Vastgelegd worden: uw persoonlijke naam inclusief voorletters en eventuele
roepnaam, uw adresgegevens, vast en mobiel telefoonnummer(s) en mailadres. Er
worden verder geen privégegevens vastgelegd.
Artikel 4 Gebruiksdoel
Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het onderhouden van zakelijke
contacten. Bijvoorbeeld voor het maken van afspraken, het benaderen als
informatiebron voor artikelen en interviews voor de (vak)bladen waarvoor ik werk, het
incidenteel informeren over belangrijke informatie over mijn bedrijf, of het incidenteel
benaderen met een specifieke aanbieding.
Artikel 5 Beschikbaarstelling aan derden
Uw gegevens worden nooit verkocht of beschikbaar gesteld aan derde partijen.
Mocht ik vermoeden dat een bepaald aanbod van derden voor u interessant is, zal dit
aanbod vanuit mijn bedrijf worden verzonden of gemaild.

Artikel 6 Bewaartermijn
De bewaartermijn van de gegevens is:
a) 10 jaar voor gegevens over subjects en prospects,
b) onbeperkt gedurende de looptijd van een opdracht,
c) 10 jaar na afloop van een opdracht in verband met mogelijk
vervolgopdrachten,
d) geen, indien u aangeeft dat uw gegevens verwijderd moeten worden. Dit zal
terstond worden uitgevoerd.
Artikel 7 inzage- en correctierecht
U heeft wettelijk recht op inzage in uw vermelding in mijn adressenbestand. U
ontvangt op verzoek daartoe via mail de screendump(s) met uw vermelding.
Eventuele correcties zullen terstond worden ingevoerd.
Artikel 8 Beveiliging
Ik span mij in om datalekken te voorkomen door het vernietigen van door mij
gebruikte papieren gegevens, een firewall en antivirussoftware op mijn computer(s),
het installeren van software-updates en het (incidenteel) uitgeven van
verwerkersovereenkomsten.
Gegevens in telefoonbestanden zijn beveiligd door wachtwoorden en softwareupdates. Ik ben voor wat betreft het laatste afhankelijk van telefoonfabrikanten en
wijs aansprakelijkheid voor datalekken ten gevolge van het niet (meer) leveren van
software-updates nadrukkelijk af.

Artikel 9 Informatie
Voor informatie, vragen of opmerkingen over mijn AVG-beleid kunt u mailen naar
bergit@bergit.nl
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