
Privacyverklaring 
 
Vanaf 25 mei 2018 is de privacywet van de EU, de Algemene Verordening 
gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Die Verordening verplicht KarinWorks, om 
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Het geeft u het recht om te weten welke 
gegevens wij van u bewaren en ook het recht om gegevens te laten verwijderen. KarinWorks, 
gevestigd aan de Van Essendijk 215, 2497 WG Den Haag, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die KarinWorks verstrekt en de 
gegevens welke u zelf aan KarinWorks hebt verstrekt.  
Contactgegevens: www.karinworks.nl. Tel. 06-2950 2999. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
-Voor- en achternaam 
-Adresgegevens 
-Telefoonnummer 
-E-mailadres 
Persoonsgegevens door interactie worden niet alleen gecreëerd door interactie maar ook 
door technische processen zoals contactformulieren en reacties. 
 
Persoonsgegevens door interactie 
1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens noodzakelijk. Voor het verzenden 
van de nieuwsbrief zijn naam en e-mailadres nodig. 
2. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden 
waarvoor ze verstrekt zijn. 
3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen 
wederdiensten.  
4. Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten 
beantwoord moet worden, wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of 
telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional. 
5. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de 
wettelijke plicht van ondernemers. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet 
opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke 
termijn van 7 jaar bewaard. 
 
Persoonsgegevens door technische processen 
1. WordPress  
Deze website draait op WordPress. Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data 
over bezoekers, alleen de data die getoond wordt in het scherm met het gebruikersprofiel 
van geregistreerde gebruikers. 
2. Reacties 
Als bezoekers reacties achterlaten op de site verzamelen we de data getoond in het 
reactieformulier.   



3. Cookies  
We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. 
Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. 
4. Twitter en LinkedIn 
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 
netwerken Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt 
aangeleverd door Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie 
boven). Leest u de privacyverklaring van Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen 
wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 
5. WordPress plug-ins 
Diverse WordPress plug-ins verzamelen de minimale gegevens die nodig zijn voor het correct 
laten werken van de website. Deze gegevens worden niet door KarinWorks bewaard maar 
door de betreffende plug-in. Om beveiligingsredenen is een lijst van plug-ins niet openlijk 
beschikbaar. Als je twijfelt over de integriteit van een gebruikte plug-in of je afvraagt welke 
plug-ins jouw persoonlijke data verzamelen, neem dan contact op met mail@karinworks.nl 
 
Beveiliging 
KarinWorks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:  
 
• Helder en beveiligd back-up beleid  
• Wij versturen jouw gegevens die je invult op ons contactformulier via een beveiligde 

internetverbinding.  
• SSL voor alle mail verkeer, zowel inkomend als uitgaand  
 
 
GDRP geeft de cliënt/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, 
te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem 
contact met mail@karinworks als je hierover vragen hebt. 
  
 
Opgesteld op 29 april 2018.  
 
 
 
   

 


