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Puur struQtuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Ik wil je met 

deze verklaring informeren over het beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In 

deze privacy verklaring kun je lezen wat er binnen puur struQtuur met jouw gegevens gebeurt.  

 

Hoe krijg ik persoonsgegevens? 

Puur struQtuur verkrijgt jouw persoonsgegevens op volgende wijze: 

• je maakt gebruik van mijn diensten op gebied van kwaliteit, structuur en verbetering; 

• doordat we contact met elkaar onderhouden; 

• je hebt een zakelijke relatie met mij als leverancier; 

• puur struQtuur heeft openbare bronnen geraadpleegd. 

 

Welke persoonsgegevens? 

Puur struQtuur verwerkt alleen gewone en gevoelige persoonsgegevens zoals naam, adres, 

bedrijfsgegevens, IBAN, KvKnr.,  BTWnr., e-mailadres, factuurgegevens. 

 

Grondslag voor verwerking 

Puur struQtuur verwerkt bovengenoemde gegevens op grond van de opdrachtovereenkomst die 

ik met je sluit, op grond van wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een 

bedrijfsadministratie of op grond van mijn gerechtvaardigde belangen zoals het gebruik van 

cookies op mijn website. Voor de mogelijkheid om mijn LinkedIn profiel vanaf mijn website te 

benaderen, vraag ik expliciet je toestemming.   

 

Wie ontvangt persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld. De enige uitzondering hierop vormt de 

accountant die mijn bedrijfsadministratie verzorgt.  

Op mijn website staan reviews van klanten met hun bedrijfsnaam; ik vraag hiervoor altijd je 

toestemming. 

 

Verwerkers 

Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden maak ik gebruik van partijen die in mijn opdracht 

persoonsgegevens verwerken. Je kunt hierbij denken aan websitehosting, boekhoudsoftware en 

cloudopslag. Met deze partijen hebben ik een verwerkersovereenkomst gesloten waarin 

afspraken staan over doelen, bewaartermijnen en beveiliging.  

 

Bewaartermijnen 

Puur struQtuur hanteert verschillende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die ik bij de 

uitvoering van mijn werkzaamheden gebruik. Persoonsgegevens worden twee tot maximaal 

zeven jaar bewaard, na beëindiging van de dienst of overeenkomst.  

 

Website en cookies 

De website www.puurstruqtuur.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet 

of smartphone van de bezoeker.  

Puur struQtuur maakt gebruik van cookies om de website goed te laten werken en analytische 

cookies die alleen anonieme gegevens opslaan. Omdat beide soorten cookies geen 

persoonsgegevens verwerken, vraag ik hiervoor geen toestemming. 

 

 

 

http://www.puurstruqtuur.nl/


Sociale media 

Op www.puurstruqtuur.nl zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de 

beheerders van deze platformen je persoonsgegevens. Bij het eerste bezoek aan mijn website 

krijg je de mogelijkheid hier wel of niet voor te kiezen. Je kan de gegevens toestemming altijd 

weer intrekken door te mailen naar info@puurstruqtuur.nl . 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Je persoonsgegevens worden door puur struQtuur zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Puur 

struQtuur neemt technische en organisatorische maatregelen om dit te bereiken en houdt zich 

daarbij aan de geldende privacywetgeving. De website van puur struQtuur maakt b.v. gebruik 

van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde 

handen vallen. Mocht je op enig moment vermoeden dat er misbruik is gemaakt van jouw 

persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. 

 

De rechten die je hebt 

Je hebt de volgende rechten rondom je persoonsgegevens: 

• Je mag persoonsgegevens inzien, corrigeren, bezwaar maken tegen de verwerking en 

verzoeken de persoonsgegevens te verwijderen; 

• Je mag me vragen de hoeveelheid persoonsgegevens die ik verwerk te beperken; 

• Je mag me vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, machine leesbare 

vorm aan je te geven zodat je ze mee kan nemen; 

• Puur struQtuur maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in haar 

diensten. 

 

Je kan van deze rechten gebruik maken door een schriftelijk verzoek indienen via 

info@puurstruqtuur.nl  of per post. Je krijgt een bevestiging van ontvangst en er wordt binnen 

vier weken voldaan aan je verzoek. 

 

Meer informatie en vragen 

Puur struQtuur zal updates van deze privacyverklaring op de website plaatsen. Heb je vragen 

over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op. 

 

Danielle Bruseker 

Olijdamlaan 15 

7471 MC GOOR 

06-33224690 

info@puurstruqtuur.nl 

 

Toezichthouder 

Je hebt daarnaast ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over de bescherming van je 

persoonsgegevens door puur struQtuur, bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl . 
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