
Privacyverklaring Bureau88 

Algemeen 

Bureau88 gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om en verstrekt en/of verkoopt geen persoonlijke 

gegevens aan derden. 

Bureau88 voldoet aan de wettelijke normen inzake verstrekking. 

Bureau88 maakt geen gebruik van uw gegevens op Facebook of cookies bij websitebezoek om aan 

gerichte marketing te doen. Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw 

browserinstellingen. 

Persoonsgegevens 

Bureau88 verzamelt de volgende gegevens: 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer 

Emailadres 

Met welk doel gebruikt Bureau88 uw persoonsgegevens? 

Uw naam en het door u opgegeven e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van 

persoonlijke mails inzake ons gesprek of de opdracht die we zijn overeengekomen. In het geval van 

een interview wordt uw naam in het betreffende artikel gebruikt bij uw uitspraken. Dit wordt van 

tevoren aangegeven. Door die gegevens aan mij te verstrekken geeft u toestemming om de gegevens 

hiervoor te gebruiken.  

Uw telefoonnummer gebruik ik om u te kunnen bereiken voor afspraken en interviews. Dit 

telefoonnummer wordt ook gebruikt in geval een afspraak niet doorgaat, wanneer u een afspraak 

niet nakomt of wanneer er andere zaken zijn die met de gemaakte afspraak verband houden. 

Adresgegevens worden enkel gebruikt voor facturering en/of het toesturen van bewijsexemplaren 

van gepubliceerde artikelen. 

De facturen worden genummerd en opgeslagen in een boekhoudprogramma. Na 7 jaar worden deze 

gegevens verwijderd. 

Persoonlijke gegevens die in een gesprek/interview aan de orde komen, worden genoteerd en met 

de overige gegevens in mijn archief bewaard. Deze gegevens worden tot maximaal 2 jaar na de 

laatste afspraak bewaard en vervolgens vernietigd. 

Eventueel beeldmateriaal wordt alleen met toestemming gemaakt en geplaatst. 

Rechten 

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te 

rectificeren. U kunt hiertoe een schriftelijk (via mail) een verzoek doen. Zodra dit verzoek is 

ontvangen, ontvangt u een bevestiging. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant 

zijn, dan kunt u mij schriftelijk (via mail) verzoeken om uw gegevens te wijzigen en/of aan te vullen. 



Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van 

de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook hiervoor kunt u een 

schriftelijk (per mail) verzoek doen. 

Dit verzoek wordt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken in behandeling genomen. 

Na een schriftelijk verzoek ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Ontvangt u deze niet dan 

betekent het dat ik deze niet heb ontvangen en raad ik aan op een andere manier contact te zoeken. 

Bij wijziging in het privacybeleid van Bureau88 wordt de privacyverklaring aangepast. 
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