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Privacyverklaring 

Inleiding 
Je leest de privacyverklaring van het bedrijf ‘Mark Pluymakers’, waarin staat 
beschreven wat er gebeurt met de persoonsgegevens die jij mij toevertrouwd.  
In deze verklaring vind je informatie over welke gegevens ik verzamel, met welk 
doel, hoe deze beschermd en opgeslagen worden en of deze gedeeld worden met 
andere partijen ter verwerking. 
Vragen rondom deze privacyverklaring, persoonsgegevens, inzage en verwijdering 
kun je richten aan privacy@pluymakers.com. Deze beantwoord ik binnen 10 
werkdagen. 

Aan wie geef je jouw gegevens? 
Als ZZP’er werk ik onder de bedrijfsnaam ‘Mark Pluymakers’. Alternatieve 
handelsnamen die geregistreerd staan bij de KVK zijn ‘Mark Pluijmakers’ en ‘Presual’. 
De activiteiten die ik uitvoer met mijn bedrijf zijn gericht op training van 
communicatievaardigheden. Dit doe ik in groepsverband, individueel of via online 
lesprogramma’s. 

Adres: Kasteellaan 143, 6415 HR Heerlen  
KVK 66019850 
IBAN NL80INGB0007320916 
BTW NL001559628B97 

Welke persoonsgegevens verwerk ik? 
Persoonsgegevens ontvang ik direct via jou of vind ik via jouw website of social 
media profiel. 
- Naam  
- NAW-gegevens 
- Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) 
- Rekeningnummers (voor het maken van facturen) 
- E-mailberichten of notities die je mij verstrekt 
- Beeldmateriaal van trainingssessies (na toestemming) 
- Websitebezoek (anoniem)
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Doelen van het verzamelen van gegevens 
- Het maken en betalen van facturen 
- Administratie voor belastingdienst 
- Het uitvoeren van de afgenomen diensten 
- Het versturen van e-mailnieuwsberichten 
- Analsyeren websitegebruik 
- Promotie van producten, diensten en samenwerkingen 

Derden 
Ik deel persoonsgegevens met derden, wanneer dit noodzakelijk is om mijn 
dienstverlening mogelijk te maken. Ik maak gebruik van een facturatiesysteem, een 
betalingsprovider, e-mailprovider en programma’s voor communicatie op afstand en 
samenwerking. 
Deze derden zijn o.a. geselecteerd op een goede privacy. Heb je vragen over welke 
systemen ik gebruik en of/hoe jouw gegevens daarin staan, mail naar 
privacy@pluymakers.com.  

E-mailadressen en nieuwsbrief 
Ik gebruik e-mailadressen om nieuwsbrieven te versturen met daarin tips, nieuws en 
informatie over mijn producten en diensten. Ik gebruik jouw e-mailadres hier alleen 
voor wanneer: 
1. Je op mijn website je e-mailadres achterlaat voor het ontvangen van deze e-

mails. 
2. Je een product of dienst hebt afgenomen, wat gerelateerd is aan de inhoud van 

de e-mails. 
3. Je mondeling hebt aangegeven dat je mijn e-mails graag wil ontvangen. 
Je kunt je ten alle tijden afmelden van één of alle types promotie e-mails. Dit kan bij 
alle geautomatiseerde e-mails via een link onderaan de e-mail.  
E-mails die nodig zijn voor het gebruik van aangeschafte producten en diensten, kan 
ik je blijven sturen. Mocht je dat niet meer willen, stuur dan een verzoek tot 
verwijdering naar privacy@pluymakers.com.
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Inzage, correctie en verwijdering 
- Als je inzage wil in de gegevens die ik over jou heb, wenst dat ik jouw gegevens 

verwijder of een correctie wil doorvoeren, kun je dit melden via 
privacy@pluymakers.com.  

- Behalve als ik wettelijk verplicht ben ze te bewaren, zoals bijvoorbeeld voor 
facturen, verwijder ik ze van mijn systemen, applicaties en bij verwerkingspartners. 

Bewaartermijn 
Ik bewaar persoonsgegevens zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden. 
Hierbij zijn onderstaande bewaartermijnen van toepassing, tenzij wetgeving mij 
verplicht tot het langer bewaren van gegevens. (Bijvoorbeeld het 7 jaar bewaren van 
facturen).  
Als je een verzoek indient voor verwijdering, dan worden gegevens per direct 
verwijderd.  
Het is altijd mogelijk om toestemmingen in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van gegevens, door dit kenbaar te maken via privacy@pluymakers.com  

Verantwoordelijkheid 
Als ZZP’er ben ik alleen verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van 
deze gegevens. Ik streef naar het beperken van veiligheidsrisico’s en ga bewust met 
gegevens om. Hiervoor doe ik het volgende: 
- Waar mogelijk beveilig ik apparaten en diensten met versleuteling en twee-factor 

authenticatie.  
- Ik zorg dat ik een verwerkersovereenkomst heb met de partners en diensten die 

je persoonsgegevens ontvangen, zodat duidelijk is wat zij wel en niet met die 
gegevens mogen doen. 

Cookies 
Ik gebruik analytische cookies om te zien welke pagina’s veel bezocht worden, 
zonder gevolgen voor jouw privacy. 

Het is mogelijk dat ik deze privacyverklaring wijzig wanneer werkwijzen 
veranderen of wanneer er een wetswijzigingen plaatsvindt. De meest actuele 
versie hiervan is altijd terug te vinden op pluymakers.com 
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