
Privacyverklaring 
 

Annemarie Bon Communicatie (ABC), gevestigd aan Maijweg 23 5211AB 's-Hertogenbosch, 

behandelt je gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle bezoeken aan annemariebon.nl, en op alle 

transacties en overeenkomsten met ABC. ABC is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Welke persoonsgegevens verwerk ABC en met welk doel? 

ABC verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt en/of voor het gebruik toestemming hebt gegeven. Dit zijn de 

persoonsgegevens die wij verwerken:  

- voor- en achternaam  

- adresgegevens  

- e-mailadres  

ABC verwerkt jouw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief van Haas en om vragen te 

beantwoorden van bijvoorbeeld scholieren in verband met boekbesprekingen. Om bestelde boeken 

bij je af te leveren verwerken wij ook jouw voor- en achternaam en jouw adresgegevens.   

ABC verwerkt ook persoonsgegevens waartoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals facturen voor 

onze belastingaangifte.  

ABC bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking 

of op grond van de wet. 

 

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar 

ABC kan niet zien of een bezoeker van annemariebon.nl jonger is dan 16. Wel kan ABC hiervan 

uitgaan als scholieren mailen in verband met boekbesprekingen. Als je denkt dat ABC zonder jouw 

toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over je minderjarige kind(eren), neem dan 

contact op via annemariebon.nl. 

 

Bewaartermijn 

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je 

gegevens verzamel.  

 

Google Analytics 

Annemariebon.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 

aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om 

Annemariebon.nl te helpen analyseren hoe de website effectief gebruikt kan worden. De door het 

cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  

Om dit alles toch veilig te houden hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend met Google, is 

het laatste octet van uw IP gemaskeerd en worden er geen gegevens gedeeld met derde partijen. 

Alle extra diensten van Google zijn uitgeschakeld waarmee er ook intern geen data gedeeld wordt 

tussen Google divisies.  

 



Beveiliging 

ABC zorgt voor passende beveiliging van je persoonsgegevens, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende wettelijke eisen.  

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van jouw gegevens. Wij delen alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk of wettelijk 

verplicht is. De gedeelde gegevens mogen ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden door de 

derden. ABC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

 

Cookies 

ABC gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk 

maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 

dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen bij de gekozen stijl 

(rechtsboven) op de website www.annemariebon.nl. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. 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.  

 

Klachten 

ABC 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Daarnaast heb je recht om een verzoek te doen tot inzage in jouw persoonsgegevens, kun je een 

verzoek doen tot aanvulling, wijziging of verwijdering van deze gegevens en heb je ook het recht op 

overdracht van deze gegevens aan jou in een handzaam document. Wanneer je toestemming hebt 

gegeven tot het gebruiken van jouw gegevens kun je deze toestemming altijd weer intrekken.  

 

ABC 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 (adres)gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@annemariebon.nl. 

 

mailto:post@annemariebon.nl

