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Privacyverkaring Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur

INLEIDING
In deze privacyverklaring leest u hoe ik binnen mijn bedrijf ‘Paul Zuidgeest Landschapsarchi-
tectuur’, met privacy-gevoelige informa  e omga. Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur is een 
éénmansbedrijf, gerund door Paul Zuidgeest (ik).

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van mijn diensten, en/of 
omdat u deze zelf op mijn website hee   achtergelaten. Ik verwerk hooguit de volgende 
persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres van uw computer

WAAROM HEEFT PAUL ZUIDGEEST LANDSCHAPSARCHITECTUUR GEGEVENS NODIG
Ik verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, dan wel schri  elijk (per mail/post) contact 
met u op te kunnen nemen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeen-
komst.

Daarnaast gebruik ik uw adresgegevens als u een boek via mijn website gekocht hee  , om dit 
boek aan u op te kunnen sturen. Uw mail- en/of telefoongegevens gebruik ik om u zo nodig te 
informeren bij complica  es bij bijvoorbeeld het verzendproces.

Tot slot kan ik uw emailadres gebruiken indien ik u op de hoogte wil stellen van nieuwe ontwik-
kelingen betreff ende mijn bedrijf, dan wel mijn fi etsreizen. Dit zal niet meer dan twee maal per 
jaar zijn.

HOE LANG BEWAART PAUL ZUIDGEEST LANDSCHAPSARCHITECTUUR GEGEVENS
Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard na het laatste gebruik, tenzij de wet 
bepaalt dat ik de persoonsgegevens langer moet bewaren (we  elijke bewaarplicht).

DELEN MET ANDEREN
Ik verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van 
een overeenkomst met u, voor mijn boekhouding, of om te voldoen aan een we  elijke verplicht-
ing. Met mijn boekhouder heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Ik zal nooit persoonsgegevens (door)verkopen.
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GOOGLE ANALYTICS
Ik maak gebruik van Google Analy  cs om bij te houden hoe gebruikers mijn website gebruiken 
en om te kunnen analyseren hoe eff ec  ef mijn Adwords-adverten  es zijn. De aldus verkregen 
informa  e wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar 
Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van 
Google voor meer informa  e. 

Google kan deze informa  e aan derden verschaff en indien Google hiertoe we  elijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informa  e namens Google verwerken. Ik heb hier geen 
invloed op. Ik heb Google geen toestemming gegeven om via Paul Zuidgeest Landschapsarchi-
tectuur verkregen Analy  cs-informa  e te gebruiken voor andere (Google-)diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hee   het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correc  e of verwijdering sturen naar info@paulzuidgeest.nl. Ik zal zo 
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
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. De website van Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur maakt gebruik van een betrouw- 
baar SSL-cer  fi caat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
Daarnaast zijn uw gegevens in een bestand opgeslagen dat beveiligd is met een wachtwoord.

Als u de indruk hee   dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informa  e wenst over de beveiliging van door Paul Zuidgeest 
Landschapsarchitectuur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via 
info@paulzuidgeest.nl. 

CONTACT
Paul Zuidgeest Landschapsarchitectuur is als volgt te bereiken:
• Post:  Oranjeboomstraat 64A, 3071 BB Ro  erdam, Nederland
• Telefoon:  +31 (0)6 21 64 22 29
• E-mail:  info@paulzuidgeest.nl
• Internet:  www.paulzuidgeest.nl
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