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PRIVACYVERKLARING

Als eigenaar van Tekstbureau Saskia Engbers hecht ik veel belang aan de privacy van mijn klan-
ten en bezoekers van mijn website. In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik jouw persoonsge-
gevens verzamel en op welke manier ik met die gegevens omga.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?
Tekstbureau Saskia Engbers schrijft en redigeert teksten over zorg en welzijn. Zodra jij contact met mij zoekt 

omdat je mij (mogelijk) wilt inhuren als tekstschrijver of eindredacteur, verwerk ik jouw persoonsgegevens. 

Je kunt contact met mij opnemen per mail, via mijn vaste of mobiele telefoon. 

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Meestal heb je mij jouw persoonsgegevens zelf gegeven, zodat we kunnen samenwerken. Een enkele keer zoek 

ik persoonsgegevens op internet om acquisitie te doen. Dit betekent dat ik een mail stuur naar een organisa-

tie waarvoor ik graag wil werken, of dat ik die organisatie bel.

Hoe kom ik niet aan jouw persoonsgevens? 
Mijn website www.saskiaengbers.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken 

op je privacy. Dat wil zeggen dat ik via mijn website geen persoonsgegevens van jou krijg. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartp-

hone. Deze cookies zorgen dat mijn website goed werkt, en dat jij meer gebruiksgemak ervaart op internet. Je 

kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daar-

naast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verder wordt jouw bezoek aan www.saskiaengbers.nl beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw 

verbinding met de website van mijn tekstbureau privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje 

voor de url.

Links naar andere websites
Op mijn website vind je soms links naar andere websites. Hoewel ik deze sites met zorg selecteer, draag ik 

geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyver-

klaring is dus niet van toepassing op websites die via links met www.saskiaengbers.nl zijn verbonden.  

Wil je weten of de betreffende websites op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens 

omgaan? Lees dan de privacyverklaring op deze sites. 
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Welke persoonsgegevens bewaar ik?
Ik leg alleen de persoonsgegevens vast die echt nodig zijn voor de uitvoering van werk. Het gaat om: 

• jouw voor- en achternaam

• het bedrijf en de afdeling waarvoor je werkt 

• adresgegevens

• telefoonnummer

• e-mailadres

•  overige persoonsgegevens die je mij geeft, omdat ze bijvoorbeeld onder jouw  

mailhandtekening of op een visitekaartje staan. Bijvoorbeeld: een KvK-, btw-  

of bankrekeningnummer. 

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of 

een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens over ras. 

Waarvoor gebruik ik jouw persoonsgegevens?
De bovengenoemde persoonsgegevens heb ik nodig om jou goed van dienst te kunnen zijn. Wij kunnen bij-

voorbeeld telefonisch of per mail contact hebben over werk. Daarnaast heb ik de gegevens nodig om na afloop 

van de opdracht een factuur te kunnen sturen. 

Verder gebruik ik jouw gegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor mijn belastingaangifte.

Wie hebben inzage in de persoonsgegevens?
Normaal gesproken ben ik de enige die toegang heeft tot jouw gegevens. Als ik met een of meerdere andere 

professionals samenwerk (bijvoorbeeld een collega-tekstschrijver, een fotograaf of vormgever), kan het voor 

een goede uitvoering van het werk nodig zijn dat ik deze direct betrokkenen jouw persoonsgegevens (bijvoor-

beeld een e-mailadres of telefoonnummer) geef. 

Daarnaast zijn er derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is het geval als de 

wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Met deze partijen sluit ik een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor een optimale beveiliging en voor 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Wat gebeurt er beslist niet met jouw persoonsgegevens?
Ik verstrek jouw gegevens niet aan derden, tenzij deze direct betrokken zijn bij onze samenwerking, of tenzij 

enige wettelijke bepaling mij hiertoe verplicht.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Als je klant bent, sla ik onze volledige correspondentie op tot mijn werkzaamheden voor jou zijn afgelopen. 

Sommige e-mailcommunicatie bewaar ik langer als deze relevant is voor een vervolgopdracht. Hebben we 

e-mailcontact gehad vanwege acquisitie, dan bewaar ik jouw gegevens maximaal twee jaar. 

Wil je dat ik onze mailwisseling uit mijn pc verwijder? 
Ik doe dit zodra je hierom vraagt. 
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Daarnaast geldt: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adres-

gegevens, zeven jaar te bewaren.

Wat zijn jouw rechten?
Als (potentiële) klant van Tekstbureau Saskia Engbers heb je op zes manieren rechten. Het gaat om: 

•  Recht op inzage  

Je hebt het recht om jouw gegevens op te vragen die bij Tekstbureau Saskia Engbers vastgelegd en 

bewaard worden. 

•  Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn ze veranderd? Je hebt het recht ze te laten rectificeren. 

•  Recht op wissen van gegevens  

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Tekstbureau Saskia Engbers vastgelegd zijn?  

Dan heb je het recht om ze te laten wissen. 

•  Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Tekstbu-

reau Saskia Engbers niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

•  Recht op overdracht  

Wil je overstappen naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht.  

Tekstbureau Saskia Engbers moet dan al jouw gegevens overdragen aan de andere partij. 

•  Recht op stop gegevensgebruik  

Wil jij dat Tekstbureau Saskia Engbers jouw persoonsgegevens niet langer gebruikt?  

Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van deze gegevens.

Wil je gebruikmaken van een recht? Heb je vragen of opmerkingen over de manier waarop Tekstbureau Saskia 

Engbers jouw persoonsgegevens verzamelt of gebruikt? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Saskia Engbers

 

Tekstbureau Saskia Engbers

Aartsbisschop Romerostraat 391

3573 AP  Utrecht

T 06-38238239

info@saskiaengbers.nl

www.saskiaengbers.nl

KvK 30258916


