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privacyverklaring 
Fijn | het tekstbureau+ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: www.fijn.net 

Stella Damstra (eigenaar) is de Functionaris Gegevensbescherming van Fijn. Zij is te bereiken via 
stella@fijn.net.  

Persoonsgegevens: wat verwerken we, waarom en hoe 
Fijn verwerkt alleen persoonsgegevens voor regulier zakelijk contact. Hieronder een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 

Onze website is gericht op business-to-business klanten en heeft niet tot doel privé-gegevens te 
verzamelen, tenzij persoonsgegevens via de contactlink worden ingevoerd. De gegevens die op 
deze manier worden ingegeven worden, net als gegevens die uitgewisseld worden in emails, via 
social media of via face-to-face contact, enkel door Fijn verwerkt om iemand te kunnen 
contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  

Er is geen sprake van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wel maken wij 
gebruik van de meest basic versie van Google Analytics om op geaggregeerd niveau inzage te 
hebben in het gebruik van de website. Deze worden slechts incidenteel uitgelezen (ongeveer 
tweemaal per jaar). Verder gebruiken wij geen cookies of vergelijkbare technieken op de 
website. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
In het kader van toekomstige dienstverlening bewaart Fijn bewaart contactgegevens, echter: 
niet langer dan strikt nodig is. In verband met de wettelijke bewaartermijn voor bijvoorbeeld 
belastingen, worden factuurgegevens in ieder geval 7 jaar bewaard.  

Delen van persoonsgegevens met derden 
Fijn verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de accountant, 
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fijn en heeft u het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
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persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fijn.net. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fijn wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Fijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fijn.net 
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