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Pieter van Loenen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de wijze die 

in deze privacyverklaring wordt omschreven. 

Contact: 

info@pietervanloenen.nl 

https://www.pietervanloenen.nl 

 

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens door mij worden 

verzameld en hoe ik daarmee omga. 

 

1. Verzamelde gegevens 

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn website of doordat u deze zelf 

aan mij verstrekt. Het betreft de volgende gegevens: 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Gegevens over uw activiteiten op mijn website 

 

2. Doel gegevensverzameling 

• Nieuwsbrief 

Uw emailadres wordt verzameld ofwel via het daarvoor bestemde formulier op de website, 

ofwel schriftelijk offline. Dit emailadres wordt gebruikt om regelmatig nieuwsbrieven te 

sturen, om u op de hoogte te houden van mijn activiteiten. 

• Analytics 

Mijn website verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Denk daarbij aan informatie 

als de duur van het bezoek en de pagina’s die u bezoekt. Dit gebeurt met gebruik van Google 

Analytics. Deze gegevens zijn gedeeltelijk geanonimiseerd en daardoor niet te herleiden tot 

uw persoon. 

Alle bovenstaande gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel 

ter uitvoering van overeenkomsten die worden aangegaan. 

 

3. Ontvangers van de persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die ik ontvang en verwerk worden beheerd door: 

• Mailchimp 
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De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt 

voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres opgeslagen op de servers van Mailchimp. 

• Webreus 

Mijn e-mail en website worden gehost door Webreus. Als u contact opneemt via mail, 

worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Webreus. 

• Google Analytics 

De gegevens over uw activiteiten op mijn website worden bijgehouden door Google 

Analytics, die deze gegevens op haar servers bewaart. 

Ik zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en verstrek deze uitsluitend aan derden indien dit 

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

verplichting. Met bovengenoemde bedrijven die uw gegevens in mijn opdracht verwerken sluit ik een 

bewerkersovereenkomst, om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Ik 

blijf eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

4. Bewaartermijnen 

Uw gegevens worden door mij zo lang bewaard als nodig is om de doelen waarvoor de gegevens 

worden bewaard te realiseren. 

• De opslag van uw e-mailadres op de servers van Mailchimp t.b.v. het versturen van de 

nieuwsbrief is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt, via de link 

onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@pietervanloenen.nl. Als u zich 

via de link onderaan de nieuwsbrief uitschrijft, blijft uw e-mailadres in het systeem van 

Mailchimp bewaard, om zo te onthouden dat u geen e-mails meer wilt ontvangen. Als u wilt 

dat het e-mailadres uit het systeem wordt gewist, kunt u daartoe een verzoek indienen via 

info@pietervanloenen.nl.  

• Als u contact met mij opneemt per mail, wordt die mail voor onbepaalde tijd bewaard op de 

servers van Webreus. 

• De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn geanonimiseerd en dus niet 

te herleiden tot uw naam of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd 

bewaard binnen Google Analytics. 

 

5. Uw rechten 

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u de volgende rechten: 

• Recht op inzage, correctie of wissen van uw door mij opgeslagen persoonsgegevens 

• Recht op intrekken of beperken van uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 

• Recht op overdracht van de door mij opgeslagen persoonsgegevens aan een derde partij 

Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een verzoek van die strekking sturen naar 

info@pietervanloenen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraag ik u daarbij 

een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy 

raad ik u aan in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers 

onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Ik 
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reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Daarnaast wil ik u 

erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem 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 via info@pietervanloenen.nl. 
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