PRIVACYSTATEMENT
Faam Communicatie
Dit privacystatement geldt voor het gebruik van mijn website www.faamcommunicatie.nl. Als je mijn
website gebruikt, ontvang ik automatisch bepaalde persoonsgegevens van jou. Ik ga altijd zorgvuldig
met deze gegevens om. In dit privacystatement leg ik je uit welke persoonsgegevens ik van jou
verzamel, hoe ik ze gebruik én waarom ik ze gebruik.
Waarom verzamel ik persoonsgegevens?
Ik verzamel persoonsgegevens van bezoekers aan mijn website voor drie doeleinden:
1. Om bezoekers de gelegenheid te bieden mijn gratis E-book te downloaden;
2. Om te zien hoe mensen mijn website gebruiken (zie ook hieronder bij cookies).
Buiten deze twee doeleinden gebruik ik de persoonsgegevens niet. Ik stuur je dus geen andere
ongevraagde mails om mijn producten of diensten bij je onder de aandacht te brengen.
Welke persoonsgegevens verzamel ik?
• Je mailadres (via het contactformulier of het downloaden van mijn e-book)
• Je naam en telefoonnummer (via het contactformulier)
• Je IP-adres (van je computer)
Bewaartermijn
Ik bewaar verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ik de
gegevens oorspronkelijk heb verzameld. Heb je mijn E-book gedownload, dan bewaar ik je
persoonsgegevens helemaal niet. Na het versturen van het E-book verwijder ik ze direct.
Cookies
Om mijn website goed te laten werken, gebruik ik cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat
tijdens jouw bezoek aan mijn website op jouw apparaat (computer, tablet, smartphone) wordt
geïnstalleerd. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over hoe jij mijn website gebruikt. Ook
krijg ik van zo’n cookie informatie die nodig is om mijn website goed te laten werken.
Ik gebruik cookies ook voor Google Analytics. Zo kan ik zien en bijhouden hoe bezoekers mijn website
gebruiken (welke pagina’s en links). De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van
jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Ook heb je het recht om de persoonsgegevens die ik van jou heb verzameld op te vragen. Wil je deze
rechten uitoefenen? Neem dan contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Faam Communicatie
Jeanette Voets
Nachtegaallaan 58
265 EJ Bleiswijk
jeanettevoets@gmail.com
Klacht
Als je niet tevreden bent over de manier waarop ik jouw persoonsgegevens beheer, wil ik je vragen
om eerst met mij contact op te nemen (zie de contactgegevens hierboven). Als wij samen niet tot
een oplossing komen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374,
2509 AJ DEN HAAG.
Aanpassen privacystatement
Ik heb het recht om de informatie in dit privacystatement aan te passen, bijvoorbeeld omdat
informatie is verouderd of omdat de inhoud niet meer compleet is. Ik adviseer je daarom om altijd
mijn privacystatement te lezen, vooral als je (nieuwe) persoonsgegevens achterlaat op mijn website.

Bleiswijk, januari 2021

