Privacyverklaring Inkura
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening.
Hieronder kan je lezen hoe ik om ga met jouw gegevens en wat ik doe om deze te
beschermen.
Deze verklaring gaat over mijn bedrijf Inkura, gevestigd op de Spuistraat 33 in Utrecht,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 62184121
Waarom bewaar ik jouw gegevens en welke gegevens bewaar ik?
Als jij contact opneemt met of je gegevens achterlaat bij Inkura bewaar ik jouw naam, email
en eventueel telefoonnummer, zodat ik met je kan communiceren.
Als ik vervolgens een opdracht voor jou ga uitvoeren bewaar ik ook NAW-gegevens voor op
het factuur. Ik ben verplicht dit 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief door middel van
het achterlaten van je emailadres. Door deze inschrijving geef je toestemming dat ik je
emailadres bewaar. Deze toestemming kan ter alle tijden weer worden ingetrokken door je
uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Ik gebruik jouw gegevens nooit voor andere dingen, of zal hier specifiek toestemming voor
vragen en zal deze zeker niet delen met derden.
Welke beveiliging zijn van toepassing op Inkura?
Bij wet wordt van mij verlangt dat ik jouw gegevens bescherm. Dit zal ik op de volgende
manieren doen.
Op het internet bewaar ik geen gegevens van jou. Mijn website is louter informatief en er
daardoor zal eenzijdig internetverkeer van mijn kant zijn. Mocht je via mijn site je contact
gegevens achterlaten, dan komen die rechtstreeks in mijn email terecht.
Als wij communiceren via de mail, Whatsapp of telefonisch zal dit via beveiligde apparaten
gaan, zoals mijn computer en telefoon.
Google Analytics
Voor het analyseren van bezoekers op mijn website maak ik gebruik van Google Analytics.
Hierin worden jouw persoonlijke gegevens niet opgeslagen.

Klachten?
Wil je weten welke gegevens ik van jou heb, wil je dat ik het aanpas of mocht je het niet eens
zijn met dit privacy regelement, dan vind ik het fijn om dit te horen. Je kan me bereiken door
een mailtje te sturen naar info@inkura.nl.
Mocht dit nog niet voldoende zijn kan je ook een klacht indienen bij
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

