
PRIVACYVERKLARING 
 
 
 
Hetty Wennekendonk. gevestigd aan Mettaweg 4, 7339 ES Ugchelen, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Hetty Wennekendonk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van 
de diensten van Hetty Wennekendonk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website aan Hetty Wennekendonk verstrekt. Hetty Wennekendonk 
kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 

- Uw voor- en achternaam 
- Naam werkgever (gemeente) 
- Uw telefoonnummer 
- Uw adresgegevens 
- Uw e-mailadres 

 
 
Waarom Hetty Wennekendonk gegevens nodig heeft 
Hetty Wennekendonk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 
kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te 
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
 
Voor het omgaan met persoonlijke gegevens die Hetty Wennekendonk verzamelt en verwerkt 
vanuit een overeenkomst met de klant, gelden de met de klant afgesproken 
privacyvoorwaarden en een van te voren door Hetty Wennekendonk ondertekende 
gedragscode. 
 
Hoe lang Hetty Wennekendonk gegevens bewaart 
Hetty Wennekendonk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet 
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 
 
Delen met anderen 
Hetty Wennekendonk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 
 
 
Cookies  



De website van Hetty Wennekendonk gebruikt geen cookies. 
 
Hetty Wennekendonk geeft met enige regelmaat een nieuwsbrief uit. Wanneer u zich heeft 
ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Hetty Wennekendonk, wil ik u laten weten dat hiervoor 
cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Laposta kunt u vinden in hun 
privacy policy. https://docs.laposta.nl/article/428-privacystatement. 
 
Social Media Kanalen 
Hetty Wennekendonk maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: 
Facebook, Twitter en LinkedIn. Hetty Wennekendonk noemt geen namen van klanten op 
social media. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
info@hettywennekendonk.nl. Hetty Wennekendonk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 
 
Beveiligen 
Hetty Wennekendonk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hetty 
Wennekendonk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliginig van door Hetty 
Wennekendonk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via 
info@hettywennekendonk.nl. Zie ook de uitgebreide beveiligingsmaatregelen in mijn 
privacyvoorwaarden/gedragscode. Ook op te vragen via dit mailadres. 
 
www.hettywennekendonk.nl is een website van Hetty Wennekendonk. Hetty Wennekendonk 
is als volgt te bereiken: 
 
Hetty Wennekendonk 
Mettaweg 4 
7339 ES Ugchelen 
0650873059 
 
www.hettywennekendonk.nl 
info@hettywennekendonk.nl  
 
KvKnr.: 08203971 
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