
 

 

 
 

Privacyverklaring 
 
 

MarCom by Judith 
MarCom by Judith / Judith Bom - Marketing, Communicatie & Content, gevestigd aan de Eikenlaan 8, 
3481 CN te Harmelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
MarCom by Judith gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan de 
toepasselijke weten regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
 

Welke gegevens verwerkt MarCom by Judith? 
Zodra MarCom by Judith een zakelijke relatie aangaat met een opdrachtgever of een potentiële 
opdrachtgever, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 
 
- Naam  
- E-mailadres  
- Telefoonnummer  
- Bedrijfsnaam  
- Zakelijk adres en woonplaats  
- Functie 
 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag?   
MarCom by Judith verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
 
- Het opstellen en versturen van offertes/kostenbegrotingen, overeenkomsten en facturen  
- Het afhandelen van facturen  
- Het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren  
- het informeren over wijzigingen van mijn diensten  
- Het onderhouden van mijn zakelijk netwerk 
 
Grondslag  
MarCom by Judith verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is om 
overeenkomsten te kunnen uitvoeren.  
 
 

Bewaartermijn 
De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die nodig zijn om als 
MarCom by Judith aan de wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturering en 
belastingaangiften, bewaar ik gedurende de geldende wettelijke bewaartermijn. Overige 
persoonsgegevens worden verwijderd na beëindiging van de relatie met de 
leverancier/opdrachtgever. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Delen van persoonsgegevens met derden  
MarCom by Judith verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Hiervoor 
dient u een schriftelijk verzoek in via contact@marcombyjudith.nl. 
   
 

Recht op indienen klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens 
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop MarCom by Judith uw persoonsgegevens verwerkt of 
de maatregelen die ik neem om uw gegevens te beschermen, dan kunt u hierover uiteraard 
allereerst een klacht bij mij indienen via contact@marcombyjudith.nl. U kunt dit tevens doen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens zelf via  
 
 

Beveiling persoonsgegevens 
MarCom by Judith neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens bij MarCom by Judith toch niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via 
contact@marcombyjudith.nl. 
 
 
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd in januari 2019.   
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