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Privacyverklaring Afgevinkt 
 
Afgevinkt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 

deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Rosweydelaan 39 
3454 BM De Meern 
tel: 06-51710180 
https://www.afgevinkt.nu 

 
Afgevinkt behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige 

privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 juni 2021. De meest actuele versie van de 
privacyverklaring is altijd terug te vinden op www.afgevinkt.nu. 
 
Persoonsgegevens beveiligen 

Afgevinkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met info@afgevinkt.nu 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Afgevinkt verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van haar diensten.  

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die via de website van Afgevinkt worden 
verwerkt:  
 

• Voor- en achternaam 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Het e-mailbericht 
 
Minderjarigen 
Door het zakelijke karakter van de website, is de website niet interessant voor jongeren onder de 
16 jaar. Afgevinkt kan echter niet controleren of er jongeren zijn die de website raadplegen. Op 
verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die toch onze website hebben 
bezocht. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 
Afgevinkt verwerkt je persoonsgegevens wanneer je toestemming hebt gegeven of voor de 
uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden: 

• De levering van diensten. 

• Verzenden van offertes en facturen. 

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te 
kunnen voeren. 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Afgevinkt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
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Gegevens bewaren 
Afgevinkt bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Afgevinkt de 
gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. 

Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die Afgevinkt langer moet bewaren omdat dit wettelijk 
verplicht is.  
 
Verstrekking aan derden 
Afgevinkt geeft de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk 
verplicht is.  
 

Cookies 
Afgevinkt gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die Afgevinkt gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische 
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kan Afgevinkt 

hiermee haar website optimaliseren. 
- Afgevinkt zou onder meer gebruik kunnen maken van cookies voor 

webanalyseservice, zoals Google Analytics. Via deze cookies krijgt Afgevinkt inzage 
in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire 
pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Afgevinkt de communicatie en 
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. 
Lees meer over het privacybeleid van Google op: 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl en over het specifieke privacybeleid van 
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl 

- De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en 

door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze 
informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Afgevinkt heeft 
hier geen invloed op. Afgevinkt heeft Google geen toestemming gegeven om de via 

Afgevinkt verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google 
stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het 
Privacy Shieldprogramma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. 
Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking 
van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. 

 

Links naar andere websites  
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Afgevinkt 
draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees 
hiervoor de privacy statement van de betreffende website die je bezoekt 
Jij kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 
je browser verwijderen.  

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar info@afgevinkt.nu.  
Afgevinkt reageert zo snel mogelijk op jouw verzoek, doch uiterlijk binnen 4 weken.  
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