Privacyverklaring Angel-Place
Henry Stoffelen, opererend als een eenmanszaak onder de naam Angel-Place ( ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 18072783), gevestigd aan Trekbeemd 7, 4907 DN Oosterhout
of op locatie Tiggeltsebergstraat 22, 4891 TD Rijsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegeven, in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is
verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u
cookies accepteert of weigert.

Persoons gegevens
Angel-Place verwerkt uw contactgegevens voor de volgende doelen:
-het afhandelen van betalingen en/of factureringen.
-met u in contact te kunnen komen, via telefoon of email, indien dit nodig is om de dienstverlening
uit te kunnen voeren.
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of
anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te
communiceren. Dit in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan kan het zo zijn dat wij over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens
enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens
die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
In principe worden er geen dossiers aangemaakt. Als dat wel zo is gaat het persoonlijke dossier met
de cliënt mee. Deze is zelf verantwoordelijk voor wat daarmee gebeurt. Bij een volgend bezoek is het
wenselijk dat het persoonlijk dossier wordt meegebracht. Dit om eventuele aanvullingen hierop aan
te kunnen brengen. Er worden door Angel-Place geen dossiers bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging
Angel-Place 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 je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met Angel-Place via henrystoffelen@kpnmail.nl.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld,
waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard
en daarna verwijderd of vernietigd.
Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens binnen 6
maanden na ontvangst verwijderd.
In het kader van wettelijke en fiscale verplichtingen bewaren wij voor de belastingdienst
factuurgegevens 7 jaar.

Rechten betrokkenen
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u
toegekende rechten kunt uitoefenen.
Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons op nemen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, en verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar
henrystoffelen@kpnmail.nl
U kunt een verzoek tot intrekking van uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar henrystoffelen@kpnmail.nl

Contactgegevens
Angel-Place
t.a.v. Henry Stoffelen
Trekbeemd 7 , 4907 DN Oosterhout
Email: henrystoffelen@kpnmail.nl

