
 
 

Privacyverklaring 
 

Privacy 

 
Ik ben Joyce Luider-Veenstra van Gewoon Hoogbegaafd. Ik respecteer jouw 

privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms heb ik persoonlijke gegevens 
van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens ik gebruik en hoe ik 
deze gegevens opsla, bescherm en verwerk. Deze privacy policy is van 
toepassing op mijn Website www.gewoonhoogbegaafd.nl ( de ‘Website’) en 
de diensten die ik aanbied (de ‘Diensten’). Ik behandel jouw persoonlijke 
gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de 

relevante wetgeving). 
 

Jonger dan 16 jaar 
 
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of 

wettelijke vertegenwoordiger nodig om mijn Website en Diensten te 
gebruiken.  
 

Persoonsgegevens 
 

Om mijn Diensten aan te kunnen bieden, verwerk ik persoonsgegevens. Met 
het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt informatie bedoeld waarmee je als 
persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming 
met de relevante wetgeving. 
 

Jouw toestemming 
 
Ik kan jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je 
een account aanmaakt op mijn Website (als je reageert op een blogpost), 
wanneer je gebruik maakt van mijn Diensten of als je contact met mij 
opneemt. Ik mag jouw gegevens verwerken, omdat ik toestemming vraag via 

deze privacy policy. Bovendien heb ik jouw gegevens nodig om de 
overeenkomst tussen jou en mij uit te voeren. Als je ervoor kiest je gegevens 
niet te delen, kan ik helaas mijn Diensten niet aan je leveren. 
 
Verder zal ik jouw gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij ik 

daartoe wettelijk verplicht ben. 
 
Welke gegevens verzamel ik en wat doe ik ermee? 
 
Om gebruik te maken van mijn diensten heb ik de volgende gegevens van je 

nodig: 
 

• naam 

• geslacht 
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• adresgegevens 

• woonplaats 

• telefoonnummer 

• mailadres 

 
Als je mijn Website bezoekt verzamel ik ook wat informatie van jou, die niet 
persoonlijk is. Momenteel blijft dit beperkt tot je mailadres zodra je op een 
blogpost reageert. 

 

Beveiliging 
 
Ik doe er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen 
verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. 

Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er 
niet bij. Ik doe dit met de volgende maatregelen: 

• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of 

vergelijkbare technologie. 

• De toegang tot gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens 

nodig hebben. 

• Maken van back-ups en encryptie van wachtwoorden 

• Bescherming van mijn computer met Firewalls. 

 

Bewaartermijn 
 
Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan ik ze nodig heb voor de 
doelen die ik eerder heb omschreven. Ik zal jouw gegevens nooit langer dan 

7 jaar bewaren. 
 

Met wie deel ik jouw persoonlijke gegevens? 
 

Verwerkers 

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van mij krijgen. Denk aan 
betalingen die je via mijn Website doet bij aankoop van Diensten. Deze 

partijen moeten ook aan privacywetgeving voldoen. Zij zullen zorgdragen 
voor veilige opslag van gegevens en correct verwerken van de 
boekhouding. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van Relevante 
Wetgeving. 
 

Doorgifte 

 

Ik zal jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de 
Europese Unie verwerk ik alleen jouw gegevens, als dat land een passend 
beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Er zijn sommige onveilige 
landen voor internetcommunicatie. In dat geval moet je aan mij via e-mail 
toestemming te vragen om jouw e-mail adres als veilig te erkennen. 



 
 
 
Zonder jouw toestemming zal ik jouw gegevens nooit aan andere landen of 
andere partijen doorgeven. 
 

Cookies 

 
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van de Website naar 

de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op in je 
apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee mijn site het 
apparaat later weer herkent. Ik kan cookies gebruiken om je ervaring op mijn 
Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website 
snel is, dat je mijn Website snel kunt bezoeken en ik fouten op mijn Website op 

kan sporen. 
 
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of 
uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je mijn 
Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt mijn Website mogelijk 
minder goed. Voor meer informatie kun je mijn cookiestatement nalezen:  

http://www.gewoonhoogbegaafd.nl/wp-
content/uploads/2019/01/Privacyverklaring.pdf 
 
 

Wijziging van privacyverklaring 

 
Ik kan dit privacy beleid aanpassen. Als privacy policy in belangrijke mate 
verandert, zal ik notificaties op mijn Website plaatsen samen met nieuwe 
privacy policy. Ik je aan de Website en deze verklaring regelmatig te 
raadplegen. 

 

Jouw rechten 

 
De gegevens die ik van jou verzamel zijn persoonlijk. Je hebt daarom de 
volgende rechten: 
Je mag vragen om inzage in jouw gegevens; 

Je mag mij vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw 
gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige 
handelingen kan ik enkele van jouw gegevens bewaren in een register of een 
zwarte lijst; 
Je mag mij vragen om een kopie van jouw gegevens. Op jouw verzoek kan ik 

deze kopie aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft 
te doen; 
Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van jouw gegevens; 
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt 
dat ik jouw gegevens onrechtmatig verwerk; 
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Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer 
intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mag ik geen 
gegevens meer van jou verwerken; 
Bij andere vragen of opmerkingen kun je altijd contact met mij opnemen. 
 

Contact 

 

Gewoon Hoogbegaafd 
Joyce Luider-Veenstra 
 
KvK-nummer: 53604121 

info@gewoonhoogbegaafd.nl 
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