Privacy beleid
Yessie Schrijft, gevestigd aan Westplein 104 3531 BL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik, Yessie Vanden Branden, ben
te bereiken via 0648855780 en info@yessieschrijft.nl
Yessie Schrijft verwerkt uw persoonsgegevens:
-

doordat u gebruik maakt/gemaakt heeft van mijn diensten;
omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt;
omdat ik het noodzakelijk acht mijn gerechtvaardigde belang te behartigen.

Ik verwerk deze persoonsgegevens: voor- en achternaam en e-mailadres
Deze persoonsgegevens gebruik ik voor het verzenden van mijn nieuwsbrief.
Onder elke mailing staat een uitschrijflink. Tot opzegging blijf je ingeschreven op de nieuwsbrief.
Yessie Schrijft verkoopt uw gegevens niet aan derden. Ik gebruik Mailchimp om de nieuwsbrieven te
versturen. Zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yessie Schrijft en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yessieschrijft.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yessie Schrijft wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

