Privacyverklaring Contentbureau Corner – effectief vanaf 25 mei 2018 (update oktober 2020)
Contentbureau Corner Contentbureau Corner, gevestigd aan Dokter Rupertlaan 54, Soest, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens: www.contentbureaucorner.com |Dokter Rupertlaan 54, Soest |
0655180574
Astrid van den Hoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Contentbureau Corner.
Zij is te bereiken via info@contentbureaucorner.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Contentbureau Corner verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@contentbureaucorner.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Contentbureau Corner verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Contentbureau Corner analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Contentbureau Corner verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Contentbureau Corner neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Contentbureau Corner) tussen zit. Contentbureau Corner
gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
WIX.com
De website www.contentbureaucorner.com is gebouwd en wordt gehost via WIX.com. Lees
hier meer over de gegevens die WIX.com verzameld en verwerkt en met welk doel:
https://www.wix.com/about/privacy en https://www.wix.com/about/terms-of-use.
Visitor Analytics
Visitor Analytics is a simple website analytics service which measures the traffic and visitors'
general details of the customers' websites. Collecting these statistics, a website can make
their visitors' experience better (e.g. which pages they visit and when, where they are
approximately located, where does a user land first or if they are coming from a specific
referral). Basically, as a website owner using Visitor Analytics, we are using cookies to
collect data about visitors' device type and screen size, approximate location, browser, OS,
page visits, bounce rate, conversions and popular content on the website. All this data is
pseudonymized and Visitor Analytics will never use the collected data to identify individual
users or to match it with additional information on an individual user. Each visitor has control
over the cookies placement. You can control and/or delete cookies as you wish by checking
your browser settings on each device - for details, see aboutcookies.org. For further
information, please check Visitor Analytics’ Terms Of Use and Cookie Information.
G-mail (Google)
Contentbureau Corner onderhoudt contact met opdrachtgevers en relaties via G-mail. Ook
het contactformulier op de website www.contentbureaucorner.com maakt hiervan gebruik.
Meer informatie over de cookies die Google plaatst en de gegevens die Google verzamelt en
met welk doel, is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?gl=NL&hl=en.
Social media
Op www.contentbureaucorner.com zijn linkjes opgenomen naar het bijbehorende Twitteraccount en LinkedIn-profiel. De beheerders van die platformen kunnen zien vanaf welke
website je naar hen bent gekomen. Dit valt buiten de verantwoording van mijn bedrijf maar ik
wil je er wel op wijzen. Ook maakt Contentbureau Corner gebruik van de tool Hootsuite voor
het plaatsen van tweets. Hier vind je, als hulpmiddel, links naar de privacyverklaringen van
die social media platforms: Twitter, LinkedIn, Hootsuite.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Contentbureau Corner bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
- Voor- en achternaam > tot 7 jaar na eindigen opdracht > eisen Belastingdienst
- Adresgegevens > tot 7 jaar na eindigen opdracht > eisen Belastingdienst
- Telefoonnummer > tot 7 jaar na eindigen opdracht > eisen Belastingdienst
- E-mailadres > tot 7 jaar na eindigen opdracht > eisen Belastingdienst
- Bankrekeningnummer > tot 7 jaar na eindigen opdracht > eisen Belastingdienst
- Locatiegegevens > tot 7 jaar na eindigen opdracht > eisen Belastingdienst
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch

> bandopnames van interviews max. tot 1 maand na publicatie artikel > noodzakelijk voor
opdracht
> aantekeningen van interviews tot 7 jaar na eindigen opdracht > eisen Belastingdienst
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 1 jaar > regels Visitor Analytics
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app > 1 jaar > regels Visitor Analytics
- Internetbrowser en apparaat type > 1 jaar > regels Visitor Analytics
Delen van persoonsgegevens met derden
Contentbureau Corner verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Contentbureau Corner blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Contentbureau Corner gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Contentbureau Corner gebruikt cookies met
een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
WIX.com
Cookies are implemented in every site built by Wix. Take a look at the table below to view
which cookies Wix implements on Wix sites:
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Note:
Wix business solutions (e.g. Wix Stores, Wix Restaurants, or Wix Bookings) and third-party
apps may use cookies that aren't listed in the table above. You can check which cookies are
used on these platforms using Chrome's built-in cookie view. Just click Secure next to the
URL bar and then click cookies. Make sure that you are viewing your site in incognito mode,
so that your browser doesn't detect your own cookies too.
Visitor Analytics
The following Cookies are set by the Visitor Analytics:
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Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you
with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that
some features of this site may not work as intended.
These cookies are not used for any purpose other than those described here.
Gmail (Google)
Lees meer bij ‘Types of cookies used by Google’:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en&gl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Contentbureau Corner en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@contentbureaucorner.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Contentbureau Corner wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De website www.contentbureaucorner.com maakt gebruik van een SSLbeveiligingscertificaat. Contentbureau Corner neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via info@contentbureaucorner.com.
Wijzigingen in de privacy statement
Contentbureau Corner behoudt het recht voor deze privacy statement aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

