
Privacyverklaring Praktijk Maris ~ Netwerken op Hakken  
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en 
is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordering 
Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om deze wet helemaal door te lezen, maar 
ik wil je in deze verklaring in het kort laten weten dat jouw gegevens bij mij in veilige 
handen zijn. 
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin 
van de AVG, ben ik Mariska Nunumete, eigenaresse van Praktijk Maris, gevestigd te 
Assen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65024508 
 
Persoonsgegevens 
 
*Waarom ik jouw persoonsgegevens bewaar 
 
Jouw contactgegevens die jij persoonlijk aan mij verstrekt (zoals naam, adres, 
woonplaats, telefoonnummer, email en social media accounts) zijn alleen voor mijn 
gebruik. Ik gebruik deze gegevens om in contact te komen met jou om je van 
informatie te voorzien ten behoeve van de weg die wij samen gaan als Mariska 
Nunumete van Praktijk Maris en jij als cliënt van Praktijk Maris. Ik vraag alleen om 
jouw contactgegevens als jij een dienst van mij afneemt of jij jezelf aanmeld via het 
contactformulier met het verzoek tot meer informatie. Deze gegevens verwijder ik op 
het moment dat jij niet meer wilt samenwerken en een verzoek doet tot verwijderen 
van jouw persoonlijke gegevens. 
 
*Verwerken persoonsgegevens 
 
Ik vraag alleen voor mij relevante persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens kunnen 
verwerkt worden in een nota die via beveiligde mail verzonden wordt (via mijn 
domein info@netwerkenophakken.nl)  
Ik zal nooit en ten nimmer jouw gegevens doorspelen aan derde partijen. Deze blijven 
ten alle tijden alleen voor mijn 
eigen zakelijke gebruik. 
 
* Beveiliging 
 
Bij wet wordt er van mij verlangt dat ik jouw gegevens beveilig. Dit doe ik ook. 
Op internet bewaar ik niks van jou. Alles wat we via WhatsApp, Messenger of mail 
bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacyovereenkomsten waar wij 
beiden ja op hebben gezegd als gebruikers van de diensten. Mail is alleen te vinden in 
de beveiligde cloud van mijndomein.nl en op mijn vergrendelde laptop of telefoon die 
alleen toegankelijk is met een voor mij bekende toegangscode en vingerprint. 
Mijn site netwerkenophakken.nl is alleen een etalage voor mijn diensten en ter 
inspiratie voor jou. Het is niet mogelijk te reageren. Ik schrijf, jij leest. Er wordt dan 
ook niks door mij opgeslagen aan persoonsgegevens. 
Het domein van Netwerken op Hakken  wordt gehost door een veilig en betrouwbaar 
bedrijf, mijndomein.nl 
Via Wordpress wordt mijn site doorgelinkt naar dit domein op een beveiligde manier. 
Netwerken op Hakken  gebruikt geen cookies op de website. 
 



 
 
 
 
* Niet digitale gegevens 
 
Ik gebruik jouw voor en achternaam op een aanmeldlijst tijdens de events. 
Deze gegevens berg ik op in een afsluitbare kast op het 
contactadres. Ik zal deze gegevens nooit delen zonder jouw toestemming tenzij daar 
een administratieve of wettelijke verplichting voor staat of er een gerechtelijk bevel 
voor is. 
 
* Bewaartermijn 
 
Ik bewaar de dingen die niet noodzakelijk zijn liever niet. Ik heb mij echter wel te 
houden aan de officiële bewaartermijn volgens de wettelijke en fiscale verplichtingen. 
 
* Jouw rechten 
 
Ik respecteer jouw rechten altijd. Wil jij je gegevens inzien die ik bewaar, dan kan dat 
ten alle tijde. Wil jij dat jouw persoonsgegevens verwijderd of gewijzigd worden uit 
mijn gegevens dan mag je dat schriftelijk aangeven en zal ik dit per direct uitvoeren. 
 
* Overmacht 
 
Komen jouw gegevens door middel van een datalek in verkeerde handen terecht? Dat 
wil zeggen, dat mijn site gehackt wordt ondanks alle beveiliging of dat mijn 
telefoon/laptop gestolen wordt, dan zal ik aangifte doen bij de Autoriteit 
Gegevensbescherming en jou daarvan op de hoogte stellen. 


