
   

Privacyverklaring Fijn Opgeruimd  

1. Privacyverklaring van Fijn Opgeruimd        

Ingrid de Vries - van der Meijs van Fijn Opgeruimd gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en 

zorgt ervoor dat de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens in overeenstemming is met 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Fijn Opgeruimd is gevestigd aan Tracheliumhof 6 (2292 DK) te Wateringen en ingeschreven bij de KvK 

onder nummer 73516163. Mijn telefoonnummer is 06-45556737 en mijn website is fijnopgeruimd.nl. 

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met deze privacyverklaring. 

2. Persoonsgegevens die verwerkt worden 

Persoons- en situatiegegevens die verstrekt worden tijdens telefonische, e-mail en persoonlijke 

contacten, die relevant zijn voor de dienstverlening, waaronder, doch niet uitsluitend 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Bankrekeningnummer 

 

3. Doel 

Je gegevens verwerk ik om diensten te kunnen leveren, je te kunnen bellen, appen of e-mailen als 

dat nodig is voor de uitvoering van mijn diensten, je te informeren over (wijzigingen van) diensten en 

prijzen en betalingen te kunnen afhandelen. Fijn Opgeruimd verwerkt ook persoonsgegevens als ik 

hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

 

4. Bewaartermijn 

Je persoonsgegevens worden door Fijn Opgeruimd niet langer bewaard dan noodzakelijk is, om de 

doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke 

bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfsadministratie en een bewaartermijn van twee jaar voor 

persoonsgegevens. Ik bewaar gegevens van klanten langer, als ik verwacht ze nog eens nodig te 

hebben voor een vervolg of voor een soortgelijke dienstverlening.  

 

5. Derden 

Fijn Opgeruimd verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit 

nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een 

verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van jouw gegevens. Fijn Opgeruimd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

6. Cookies 

Fijn Opgeruimd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 

inbreuk maken op je 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 gebruikt worden 

zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan de website hiermee geoptimaliseerd worden. Je 

kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 

browser verwijderen. 

 



   

7. Cloud 

Fijn Opgeruimd werkt met een computer, die alle gegevens automatisch opslaat op een externe 

harde schijf, die zich in het kantoor van Fijn Opgeruimd bevindt. 

 

8. Rechten 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fijn Opgeruimd, en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou 

genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar ingridvandermeijs@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het 

verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek 

mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Fijn Opgeruimd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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. 

9. Beveiliging 

Fijn Opgeruimd 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 jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met ingridvandermeijs@gmail.com 

10. Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding 

geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.fijnopgeruimd.nl. Fijn Opgeruimd 

raad je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de 

hoogte bent. In de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

 

Voor het laatst gewijzigd op 25 februari 2020 


