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Privacyverklaring Leuk en Zinnig 
 
Ik ben Linda van Leuken en ik ben eigenaar van communicatiebureau Leuk en Zinnig.  
In deze privacyverklaring lees je hoe ik omga met het verwerken (verzamelen, bewaren, 
gebruiken) van persoonsgegevens. Ik respecteer en waarborg de privacy van iedereen 
met wie ik contact heb. Ik voldoe aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Leuk en Zinnig is een eenmanszaak, dus ik ben behalve eigenaar ook de Functionaris 
Gegevensbescherming. Mijn contactgegevens zijn: 
 
Telefoonnummer +31 (0)6 22 33 51 07 
E-mailadres  linda@leukenzinnig.nl 
 
Persoonsgegevens die ik verwerk 
Ik verwerk persoonsgegevens van:  
 

• opdrachtgevers 
• potentiële opdrachtgevers 
• samenwerkingspartners 
• leveranciers 
• mensen in mijn netwerk 
• websitebezoekers van mijn website leukenzinnig.nl 

 
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: 
 

• voor- en achternaam 
• adresgegevens 
• telefoonnummer 
• e-mailadres 
• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in e-mailcontact of 

telefonisch 
 
Van bezoekers op mijn website verwerk ik de volgende persoonsgegevens: 
 

• een deel van het IP-adres 
• gegevens over de activiteiten op mijn website 
• internetbrowser en apparaattype 
• land en plaats 

 
Grondslagen 
Ik verwerk deze persoonsgegevens doordat: 
 

• ik toestemming heb van de persoon om wie het gaat 
• dit nodig is om een overeenkomst (zoals een opdracht) uit te voeren 
• ik hiertoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte 
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Doelen 
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

• om mijn dienstverlening uit te voeren 
• om te offreren 
• om samen te werken 
• om te factureren 
• om betalingen te doen 
• om de administratie en belastingaangifte te doen 
• om te communiceren met mijn mensen in mijn netwerk 
• om te informeren over (wijzigingen van) mijn diensten en producten 
• om de inhoud en online vindbaarheid van leukenzinnig.nl te verbeteren 

 
Ik verwerk alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doelen en gebruik die 
gegevens in overeenstemming met deze doelen. 
 
Bewaartermijn 
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens worden verwerkt. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor 
de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
 
Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden 
voor- en achternaam gedurende het contact en 

daarna maximaal 7 jaar in 
mijn financiële administratie 
 

• communicatie 
• uitvoeren van dienstverlening 
• wettelijke bewaartermijn 

adresgegevens gedurende het contact en 
daarna maximaal 7 jaar in 
mijn financiële administratie 
 

• communicatie 
• uitvoeren van dienstverlening 
• wettelijke bewaartermijn 

telefoonnummer gedurende het contact en 
daarna maximaal 7 jaar in 
mijn financiële administratie 
 

• communicatie 
• uitvoeren van dienstverlening 
• wettelijke bewaartermijn 

e-mailadres gedurende het contact en 
daarna maximaal 7 jaar in 
mijn financiële administratie 
 

• communicatie 
• uitvoeren van dienstverlening 
• wettelijke bewaartermijn 

een deel van het IP-
adres 

gedurende het contact en 
daarna maximaal 7 jaar 
 

• informeren over (wijzigingen 
van) mijn diensten en producten 

• inhoud en online vindbaarheid 
van mijn website verbeteren 

gegevens over de 
activiteiten op mijn 
website 
 

gedurende het contact en 
daarna maximaal 7 jaar 
 

• informeren over (wijzigingen 
van) mijn diensten en producten 

• inhoud en online vindbaarheid 
van mijn website verbeteren 

internetbrowser en 
apparaattype 
 

gedurende het contact en 
daarna maximaal 7 jaar 
 

• informeren over (wijzigingen 
van) mijn diensten en producten 

• inhoud en online vindbaarheid 
van mijn website verbeteren 

land en plaats gedurende het contact en 
daarna maximaal 7 jaar 
 

• informeren over (wijzigingen 
van) mijn diensten en producten 

• inhoud en online vindbaarheid 
van mijn website verbeteren  
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Google Analytics 
Mijn website www.leukenzinnig.nl is privacyvriendelijk: 
 

• Ik gebruik Google Analytics-cookies. 
• Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. 
• Ik heb het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. 
• Ik heb 'gegevens delen' uitgezet. 
• Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google 

Analytics-cookies. 
 
Cookies op leukenzinnig.nl 
Op leukenzinnig.nl gebruik ik alleen technische, functionele en analytische cookies die 
geen inbreuk maken op je privacy. 
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt 
opgeslagen in de internetbrowser op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies 
die ik gebruik zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ook kan ik hiermee mijn 
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen 
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 
 
Geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 
Ik verwerk géén bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van 
minderjarigen. Maar de leeftijd van bezoekers op mijn website achterhalen is lastig. 
Daarom raad ik ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 
kinderen. Zo kan worden voorkomen dat persoonsgegevens van kinderen worden 
verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat Leuk en Zinnig 
zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, mail dan 
naar linda@leukenzinnig.nl. Dan verwijder ik die gegevens. 
 
Persoonsgegevens doorgeven aan derden 
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik geef alleen jouw gegevens door aan 
derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte. 
 
Je gegevens worden door een aantal bedrijven verwerkt: 
 

• TransIP 
Zij verzorgen de domeinregistratie en webhosting van leukenzinnig.nl. 
 

• Buro Bilan 
Zij verzorgen mijn administratie en belastingaangifte. 

 
Dit heb ik genoteerd in een verwerkingsregister. Met deze bedrijven heb ik een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leuk en Zinnig blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
 
 
  



 4 

Jouw rechten 
Je hebt het recht: 
 

• om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen 
• om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leuk en 
Zinnig 

• op gegevensoverdraagbaarheid 
 
Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere, 
door jou genoemde organisatie, te sturen.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking 
of bezwaar sturen naar linda@leukenzinnig.nl. Om zeker te weten dat dit verzoek door 
jou is gedaan, vraag ik jou om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het 
verzoek. Om je privacy te beschermen, maak je in deze kopie het volgende zwart: je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Ik reageer zo snel mogelijk, maar 
binnen 4 weken, op jouw verzoek. 
 
Ik wil je er ook op wijzen dat je eventueel een klacht kunt indienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en heb passende maatregelen 
genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 

• Mijn apparaten waarop de persoonsgegevens staan zijn beveiligd met een 
wachtwoord. 

• Mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit zorgt ervoor dat de 
verbinding tussen mijn website en de bezoekers is versleuteld en gegevens 
beschermd worden verstuurd. 

• G Suite, dat ik gebruik voor mijn mail, is beveiligd met authenticatie in 2 stappen, 
SSL-encryptie, fysieke beveiliging en DoS-bescherming. 

 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op via linda@leukenzinnig.nl. 
 
Geen geautomatiseerde besluitvorming 
Leuk en Zinnig neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
 
 
Meer over privacy, zorgvuldigheid en geheimhouding lees je in Artikel 17 van mijn 
Algemene Voorwaarden. 
 
 
Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, dan beantwoord ik die graag. 
Op naar een prettige samenwerking! 
 
Hartelijke groet, 
 
Linda van Leuken  
 


