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Privacyverklaring

Welke gegevens gebruikt Als herboren?
Als herboren verwerkt je persoonsgegevens doordat je 
gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze  
gegevens zelf aan haar hebt verstrekt. Hieronder vindt je  
een overzicht van de persoonsgegevens die Als herboren 
verwerkt:

Als herboren verwerkt je naam, adres, woonplaats,  
telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig  
zijn om haar diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. 
Als herboren bewaart deze gegevens 7 jaar.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt  
Als herboren jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres,  
KvK nummer, e-mail, telefoonnummer en bankgegevens. 
Zonder deze gegevens kan Als herboren jouw betaling  
niet verwerken. Als herboren heeft deze gegevens dus 
nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens  
een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient  
Als herboren deze gegevens 7 jaar te bewaren. 

Als herboren maakt gebruik van een portfolio op haar  
website en social media kanalen om eerder gemaakt werk 
aan potentiële klanten te laten zien. Als herboren verwerkt 
hierin je bedrijfsnaam en de gemaakte items (zoals logo, 
huisstijl, brochure, website, enz.) wanneer jij hier met het 
aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt  
gegeven. Als herboren bewaart deze items onbeperkt in 
haar archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Als herboren maakt gebruik van referenties op haar  
website en social media kanalen om eerdere ervaringen 
aan potentiële klanten te laten lezen. Als herboren verwerkt 
hierin je naam, bedrijfsnaam en je profielfoto. wanneer jij 
hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming 
voor hebt gegeven. Als herboren bewaart deze items  
onbeperkt in haar archief, totdat jij een verzoek doet  
tot verwijdering.

Als herboren gebruikt functionele, analytische en tracking 
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van je computer, tablet of smartphone.  
Als herboren gebruikt cookies met een puur technische 
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar  
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstel-

lingen onthouden worden. Bij jouw eerste bezoek aan de 
website heeft Als herboren je al geïnformeerd over deze 
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het 
plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te 
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Op de website vindt je buttons waarmee je de berichten  
of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan 
het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. 
Deze buttons werken via stukjes code die van de social  
media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden  
cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.  
De social media platformen geven in hun privacyverklaring 
aan wat ze via de cookies met je gegevens doen.

Delen met anderen
Als herboren verstrekt je persoonsgegevens alléén aan 
derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een  
overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een  
wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, 
correctie of verwijdering sturen naar info@alsherboren.nl. 
Als herboren zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 
op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Als herboren neemt de bescherming van jouw gegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,  
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website  
van Als herboren maakt gebruik van een betrouwbaar  
SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens  
niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer 
informatie wenst over de beveiliging van door Als herboren 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met  
Als herboren op via info@alsherboren.nl. 

Als herboren, gevestigd aan Burchtstraat 28, 6511 RE Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverlaring. Als herboren vindt jouw privacy belangrijk en zal jouw gegevens dan ook op een 
veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


