PRIVACYVERKLARING
december, 2020

Middels deze privacyverklaring betuigen wij een verantwoorde omgang
van eventuele gegevens die u achterlaat op https://www.simonlevelt.nl
inclusief alle pagina’s die binnen dit domein publiekelijk toegankelijk zijn.

CONTACTGEGEVENS
Dreams & Beans V.O.F. t.h.o.d.n. Simon Lévelt.
Wycker Brugstraat 21-A,
6221EA, Maastricht
tel: (+31) 0 43 358 1355
(hierna te noemen Simon Lévelt Maastricht)

Simon Lévelt Maastricht is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens als te lezen binnen deze privacyverklaring.
Rick Wolfs is de Functionaris Gegevensbescherming van Simon Lévelt
Maastricht. Hij is te bereiken per mail op info@wolfsinteractive.com
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PERSOONSGEGEVENS DIE
WIJ VERWERKEN
Simon Lévelt Maastricht verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruikt
maakt van onze digitale diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hierbeneden vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij mogelijk verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij controleren echter, mede door
de kindvriendelijke inhoud van deze website, niet of een bezoeker ouder
dan 16 jaar is. Wij raden ouders wel aan betrokken te zijn bij de online
activiteit van hun kinderen, om zo te verkomen dat gegevens over
kinderen verzameld worden zonder voogdelijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke
gegevens verzameld hebben over een minderjarige, neemt u dan contact
op per mail via maastricht.ws@simonlevelt.nl, wij verwijderen mogelijk
deze informatie.
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DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING
Simon Lévelt Maastricht verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
- U te bereiken per e-mail of telefonisch om onze dienstverlening juist uit
te kunnen voeren.
- Om mogelijk goederen en/ of diensten bij u af te leveren.
- Uw gedrag op onze website te monitoren. Hiermee kunnen wij mogelijk
onze website en/ of andere online diensten te verbeteren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Simon Lévelt Maastricht neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die genomen worden
door computerprogramma’s of digitale systemen zonder dat hier een
mens tussen zit.
De volgende systemen zijn aanwezig op simonleveltmaastricht.nl die
betrekking hebben op persoonsgegevens:
- Wordpress
- Google Analytics
- Forminator
- WP Mail SMTP
- Defender
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DUUR VAN BEWAREN PERSOONSGEVENS
Simon Lévelt Maastricht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
nodig is om de dienstverlening naar standaard uit te kunnen voeren en
het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De
volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
1 maand
- Voor- en achternaam
1 maand
- Adresgegevens
1 maand
- Telefoonnummer
1 maand
- E-mailadres
24 maanden
- IP-adres
24 maanden
- Locatiegegevens
24 maanden
- Gegevens over uw activiteiten
24 maanden
- Internetbrowser en apparaat type

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Simon Lévelt Maastricht neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die genomen worden
door computerprogramma’s of digitale systemen zonder dat hier een
mens tussen zit.
De volgende systemen zijn aanwezig op simonleveltmaastricht.nl die
betrekking hebben op persoonsgegevens:
- Wordpress
- Google Analytics
- Forminator
- WP Mail SMTP
- Defender
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DELEN VAN BEWAREN PERSOONSGEVENS
Simon Lévelt Maastricht verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden
en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
de gesloten overeenkomst met u of omwille van wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Het dienstdoende
bedrijf is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES & VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
https://www.simonleveltmaastricht.nl maakt gebruik van functionele,
analytische en tracking cookies. Deze worden gebruikt met een technische
functionaliteit ingezet en om uw surfgedrag bij te houden zodat de
website steeds verder geoptimaliseerd kan worden.
Mocht u geen cookies willen opslaan kunt u dit (veelal) als voorkeur in uw
browser instellen. Ook kunt u via de gebruikte browser de opgeslagen
cookies verwijderen. Raadpleeg de documentatie hoe u dit kunt doen.
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF
VERWIJDEREN
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
gegevensverking van uw persoonsgegevens door Simon Lévelt Maastricht.
U heeft daarnaast het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil
zeggen dat u een inzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar maastricht.ws@simonlevelt.nl. Het
personeel van Simon Lévelt Maastricht of de Functionaris
Gegevensbescherming kan u vragen zich te identiﬁceren. Dit kan door een
kopie van u identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Maak hierbij uw
pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy.
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens tijdens het uitvoeren van een overeenkomst met u kan
leiden tot het niet juist uitvoeren van de gestelde opdracht. Simon Lévelt
Maastricht onthoud zich dan ook van enige schade die mogelijk hierdoor
ontstaat.

7

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Simon Lévelt Maastricht neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet juist beveiligd zijn of er
duidelijke aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
maastricht.ws@simonlevelt.nl of de Functionaris Gegevensbescherming.

Simon Lévelt wil u tevens wijzen op het recht om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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