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Dit document betreft de privacy verklaring van RAET & DAET, waarin wordt beschreven hoe 

er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door              

RAET & DAET. 

 

 

  



1. Inleiding 
 
Dit document betreft de privacy verklaring van RAET & DAET. In dit document leest u alles 
over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. 
Tevens geeft dit document weer wat uw rechten en plichten zijn ten aanzien van deze 
gegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.  
 
De privacy verklaring is een dynamisch document. Dit betekent dat het document wordt 
gewijzigd indien bepaalde wetswijzingen of diensten uitgevoerd door RAET & DAET hierom 
vragen. RAET & DAET raadt u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen 
indien u op de hoogte wenst te blijven.  
 
De privacy verklaring is opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daartoe bijbehorende nadere 
wetgeving.  
 
Mochten er vragen bij u opkomen naar aanleiding van deze verklaring, dan kunt u uiteraard 
altijd contact opnemen.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Anne-Marie van Gool 
 

 
 
RAET & DAET 

RAET & DAET is een communicatie & organisatie adviesbureau dat zich richt op het 

ondersteunen van ondernemers en ZZP-ers in het vergroten van hun (online) zichtbaarheid.  

Tevens biedt RAET & DAET op het gebied van organisatorische uitdagingen een helpende 

hand. Van het meedenken op het maken van beleid tot de uitvoering in de dagelijkse praktijk, 

zowel offline als online. In de werkzaamheden die RAET & DAET verricht worden in sommige 

situaties gegevens verzameld. Hoe er met deze gegevens wordt omgegaan en hoe u hier grip 

op en kennis over behoudt wordt beschreven in deze verklaring.  

 

Anne-Marie van Gool  

 

Doelenstraat 80 

Hilvarenbeek 

annemarie@raetendaet.nl 

06 – 28 23 62 98  

 
BTW:NL151821859B01 
KvK: 73605824 

RAET & DAET betreft een eenmanszaak.   

 

mailto:annemarie@raetendaet.nl


2. Doel gegevensverzameling 

De AVG geeft een aantal doelen weer waarvoor persoonsgegevens mogen worden 

verzameld. Voor een aantal van deze doelen verzamelt RAET & DAET persoonsgegevens. 

De doelen worden hieronder nader toegelicht.  

2.1. Contact  

Indien u contact opneemt met RAET & DAET via het contactformulier op de website worden 

uw gegevens verzameld. Dit contactformulier vraagt echter enkel de minimale gegevens om 

u één van de diensten van RAET & DAET te kunnen aanbieden, dan wel u een voorstel te 

kunnen sturen of u van nadere informatie te voorzien. De gegevens die hier worden verzameld 

betreffen bijvoorbeeld uw naam, emailadres, telefoonnummer en uw specifieke vraag of 

verzoek.  

2.2. Uitvoering opdracht  

Voor de uitvoering van bepaalde aanvragen of opdrachten dient RAET & DAET interviews of 

gesprekken te houden met personen die hiervoor zijn aangewezen. De gegevens uit deze 

interviews en gesprekken zijn benodigd voor het leveren van de gevraagde dienst of wel voor 

de uitvoering van de werkzaamheden van RAET & DAET.  

2.3. Google Analytics  

De website van RAET & DAET verzamelt tevens uw gegevens ter verbetering van haar 

website. Dit wordt gedaan door het gebruik van Google Analytics. Deze gegevens zijn 

anoniem en daarmee niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Het betreft informatie 

zoals de duur van het websitebezoek, het aantal klikken dat u uitvoert op de website en de 

hoeveelheid pagina’s die u bezoekt.  

Alle gegevens die worden verzameld door RAET & DAET worden enkel verwerkt met uw 

uitdrukkelijke toestemming of ter uitvoering van de overeenkomst welke RAET & DAET met u 

sluit of omdat de verwerking van de gegevens noodzakelijk is om u in contact te brengen met 

eventuele andere opdrachtnemers of relaties.  

 

3. Ontvangers van de gegevens 

De persoonsgegevens die RAET & DAET ontvangt en verwerkt worden beheerd door: 

3.1. Wordpress 

Gegevens die u op de website van RAET & DAET achterlaat door het invullen van het 

contactformulier of door het versturen van een emailbericht worden gehost bij Wordpress. De 

emailberichten die u verstuurd worden opgeslagen op de server van Wordpress.  

 

 

 

 

 

 



4. Bewaar- en opslagtermijn 

De persoonsgegevens die door RAET & DAET worden verzameld, worden voor langere tijd 

bewaard door RAET & DAET, maar nooit langer dan benodigd is voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden, tenzij RAET & DAET op grond van een wettelijke regeling uw gegevens 

langer moet bewaren.  

 

5. Beveiliging van uw gegevens 

Naast het beheren en opslaan van uw gegevens door het hierboven vermelde systeem, 

worden er geen kopieën van uw persoonsgegevens gemaakt op welke manier dan ook. 

Persoonsgegevens die door RAET & DAET of door eventuele genoemde derden worden 

beheerd zijn enkel toegankelijk via het genoemde systeem en zijn allen beveiligd middels een 

wachtwoord.  

Tevens wordt uw bezoek aan de website van RAET & DAET beveiligd door een SSL 

certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website van RAET & DAET is beveiligd en 

privé is. Het betreffende beveiligingscertificaat herkent u aan het groene slotje voor de URL.  

 

6. Rechten 

Hieronder wordt beknopt beschreven welke rechten u heeft ten aanzien van het verzamelen 

en verwerken van uw persoonsgegevens. Voor een uitgebreide omschrijving van uw rechten 

verwijst RAET & DAET u graag naar de volledige tekst van de AVG.  

6.1. Recht op inzage 

U heeft te allen tijde recht om uw gegevens op te vragen die bij RAET & DAET worden 

verzameld, verwerkt en bewaard. Uw recht kunt u uitoefenen door een e-mail te sturen of 

telefonisch contact op te nemen met RAET & DAET. RAET & DAET stuurt u na uw aanvraag 

een overzicht van de verzamelde gegevens.  

6.2. Recht op rectificatie 

Indien uw bewaarde gegevens niet kloppen of indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden 

omtrent uw gegevens, dan heeft u het recht om uw gegevens te laten rectificeren door RAET 

& DAET. U neemt hiervoor contact op met RAET & DAET.  

6.3. Recht op overdracht 

Indien er gegevens van u zijn opgeslagen bij RAET & DAET en u gaat gebruik maken van 

diensten van een andere partij waarvoor u deze gegevens nodig heeft, dan heeft u het recht 

op overdracht van deze gegevens. RAET & DAET dient na uw aanvraag al uw gegevens over 

te dragen aan de andere partij.  

6.4. Recht op wissen van gegevens 

Indien u niet langer wilt dat uw gegevens bij RAET & DAET zijn vastgelegd dan wel worden 

bewaard, dan heeft u het recht om deze gegevens te laten wissen. U kunt hiervoor contact 

opnemen met RAET & DAET.  

 

 



6.5. Recht op het indienen van een klacht 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van 

mening bent dat RAET & DAET niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan wel is 

omgegaan. U kunt hier klikken om een klacht in te dienen.  

6.6. Recht op bezwaar 

Indien u niet wilt dat RAET & DAET uw gegevens verzameld of verwerkt, dan heeft u het recht 

op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.  

 

Indien u gebruik wenst te maken van één van bovengenoemde rechten, dan kunt u contact 

opnemen met RAET & DAET via annemarie@raetendaet.nl en daarbij een kopie van uw ID-

bewijs toevoegen waarbij de pasfoto, de cijfers onderaan het paspoort, het ID bewijsnummer 

en uw BSN onleesbaar is gemaakt.  

 

7. Plichten 

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens doet RAET & DAET op grond van een 

gerechtvaardigd belang, namelijk een bedrijfsbelang. De door RAET & DAET verwerkte 

persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden. De gegevens die door RAET & DAET 

worden opgevraagd en verwerkt zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden 

en uitvoeren van haar diensten.  

Indien er een wettelijke plicht bestaat voor RAET & DAET om uw gegevens te openbaren dan 

wel te delen, dan behoudt RAET & DAET zich het recht voor om dit te doen. Ook indien RAET 

& DAET het gerechtvaardigd acht om gegevens te openbaren om te voldoen aan een 

juridische procedure of om haar eigendommen of veiligheid te beschermen, heeft RAET & 

DAET het recht om dit te doen. Uiteraard spant RAET & DAET zich in een dergelijk geval 

zoveel mogelijk in om uw recht op privacy te waarborgen en te respecteren.  

 

Mocht u na het lezen van deze Privacy Verklaring nog vragen hebben, neem dan contact op 

via annemarie@raetendaet.nl of bel 06 28 23 62 98.  

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
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