Privacyverklaring

Privacyverklaring van: Anne-Marie Veldkamp, zelfstandig communicatieadviseur en redacteur. In het
handelsregister van de Kamer van Koophandel sta ik geregistreerd onder nummer 08200315.
Waarvoor gebruik ik je gegevens?
Als ik met/voor je werk, heb ik de volgende gegevens van je: naam, adres, e-mailadres,
telefoonnummer en bankgegevens, soms ook je KvK-nummer en je btw-nummer. Deze gegevens
gebruik ik om je factuur te sturen of je een factuur te betalen (als je voor mij werkt) en om contact
met je te onderhouden.
Hoe ga ik om met je gegevens?
Ik ga zorgvuldig om met persoonlijke en zakelijke gegevens van mijn opdrachtgevers en deel ze niet
met derden. Digitale gegevens zijn beveiligd via een up-to-date beveiligingsprogramma.
Voor mijn opdrachtgevers neem ik voor (bedrijfs)journalistieke doeleinden interviews af. De
contactgegevens van deze geïnterviewden (e-mail, telefoonnummer) bewaar ik voor mijn
bedrijfsactiviteiten in mijn mailbox. Ik houd er bijvoorbeeld rekening mee dat ik nog vragen moet
kunnen beantwoorden, of om een andere reden nog in contact moet kunnen treden met
geïnterviewden.
Soms sturen geïnterviewden mij op verzoek van mijn opdrachtgever voor (bedrijfs)journalistieke
doeleinden hun (digitale) foto toe, die ik doorstuur naar de vormgever/opdrachtgever van de
betreffende uitgave of productie. Ik bewaar deze foto’s alleen gedurende de productieperiode van
de betreffende uitgave en verwijder deze daarna. Als jij als opdrachtgever graag een andere
werkwijze wilt, ga ik daarover graag met je in gesprek.
In geen geval geef ik persoonlijke gegevens van geïnterviewden aan derden zonder hun
toestemming.
Op de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden is een aantal artikelen en
hoofdstukken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet van toepassing – zie
artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?
De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is
zeven jaar. Dat betekent dat ik gegevens van mijn opdrachtgevers zoals naam, e-mailadres, adres en
betaalgegevens zeven jaar bewaar.
Opdrachtgevers eindverantwoordelijk
Mijn opdrachtgevers zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor hún privacyregelingen. Maak ik in jouw
opdracht een interview, tijdschrift of andere productie, dan ligt de eindverantwoordelijkheid voor
het juist omgaan met privacy rondom die opdracht dus bij jou. Denk aan toestemming voor plaatsing
van het artikel en of het publiceren van een bijbehorende foto.
Vragen?
Heb je vragen over hoe ik omga met je gegevens? Wil je gegevens inzien of wil je dat ik gegevens
wis? Neem dan contact met me op! anne-marie@aveldkamp.nl of bel (06) 22472816.

