
Privacyverklaring

A Blessed Storyteller, gevestigd te Capelle aan den IJssel, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Deborah de Meijer
info@ablessedstoryteller.com

Persoonsgegevens die ik verwerk
A Blessed Storyteller verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van mijn producten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan mij verstrekt. De volgende handelingen leiden
er ook toe dat ik persoonsgegevens in bezit krijg: bellen, e-
mailen, een WhatsAppbericht sturen, mijn website bezoeken.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik
verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld
door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch.
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende
websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van
een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik
verwerk
A Blessed Storyteller verwerkt de volgende bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens van jou, enkel indien nodig en van
belang voor een (journalistieke) product. Een ras of
levensovertuiging kan voorkomen als een artikel bijvoorbeeld
een maatschappelijk thema betreft waarbij het voor de context
nodig is om dit te benoemen. Ook fotografeer ik mensen,
daardoor sla ik soms automatisch een ras op, omdat het
bijvoorbeeld aan het uiterlijk zichtbaar kan zijn waar iemand
vandaan komt.
De volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
verwerk ik:
- ras
- godsdienst of levensovertuiging 
- politieke voorkeur
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Mijn website en/of
mijn werk als storyteller heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als 
 

je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met mij op via deborahdemeijer@gmail.com, dan
verwijder ik deze informatie. Als ik iemand jonger dan 16 jaar
fotografeer en/of interview, vraag ik daar toestemming voor aan
zijn of haar ouders.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik
persoonsgegevens verwerk
A Blessed Storyteller verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
-Het schrijven of maken van (journalistieke) producties, hier kan
bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal naar voren komen waar
persoonlijke gegevens voor nodig zijn om dit persoonlijke verhaal
te kunnen opschrijven. Zo schrijf ik tijdens een interview
aantekeningen op en/of neem ik gesprekken op met een voice-
recorder. Dit doe ik alleen omdat dit noodzakelijk is om mijn werk
als storyteller te kunnen uitvoeren.
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een
dienstverlening /productie te kunnen uitvoeren.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- A Blessed Storyteller analyseert jouw gedrag op de website om
daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten
en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
- A Blessed Storyteller volgt jouw surfgedrag over verschillende
websites.
waarmee ik mijn producten en diensten kan afstemmen op jouw
behoefte.
- A Blessed Storyteller verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier
wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben
voor belastingaangifte. 
De wettelijke grondslag voor deze doelen om persoonsgegevens
te bewaren zijn:
-Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven
voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer
specifieke doeleinden (storytelling: geschreven of visuele
producties en fotoshoots).
-Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering
van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op
verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen.
-Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te
voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust.
-Gerechtvaardigd belang (journalistiek belang): De verwerking is
noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde,
behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot
bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen
dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een
kind is.  
 
A Blessed Storyteller vraagt jou om gegevens te delen voor
contractuele of wettelijke verplichtingen. Mijn bedrijf verwerkt
persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting of ter
uitvoering van een overeenkomst. De opdrachtgever of klant
waarvan ik persoonsgegevens verwerk is daarbij verplicht
bepaalde persoonsgegevens op te geven, zoals het rekening-
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nummer en factuuradres. Voor mijn bedrijf is het noodzakelijk
om deze gegevens te hebben voor de uitvoering van een
(koop)overeenkomst. Ik moet immers een bepaald bedrag
ontvangen voor het product dat ik verkoop of de dienst die ik
lever. Indien je weigert de noodzakelijke gegevens te
verstrekken, ben ik genoodzaakt een koop of overeenkomst te
ontbinden. Dit betekent dat je geen recht hebt om de productie
of dienst te krijgen.

Geautomatiseerde besluitvorming
A Blessed Storyteller neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A
Blessed Storyteller) tussen zit. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
A Blessed Storyteller bewaart je persoonsgegevens niet
langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. De termijn van
bewaring gaat in vanaf het eerste contact, dit kan bijvoorbeeld
zijn: het moment dat je mij een mail stuurt. De termijn voor alle
persoonsgegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte
begint vanaf het moment dat de factuur of overeenkomst is
ingegaan. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor
de volgende categorieën van persoonsgegevens:
-Persoonsgegevens die gebruikt worden voor de statistieken
van mijn website worden geanonimiseerd, die kan ik zo lang
bewaren als ik wil.
-Contact- en betaalgegevens bewaar ik volgens de wettelijke
verplichting van zeven jaar.
-Informatie en interview-aantekeningen die ik verzamel rondom
een (journalistieke) productie, die tevens persoonsgegevens
bevatten, bewaar ik tot een halfjaar na publicatie van de
productie waarvoor de gegevens nodig waren, tenzij de
gegevens nodig zijn voor een vervolgproductie (denk aan een
serie artikelen over eenzelfde onderwerp/thema).
-Informatie en interview-aantekeningen die ik verzamel rondom
een (journalistieke) productie, die tevens persoonsgegevens
bevatten van geïnterviewden die anoniem willen blijven, bewaar
ik tot drie maanden na publicatie van de productie. Gevoelige
persoonsgegevens van de anonieme personen verwijder ik
echter binnen een maand na publicatie van de productie.
-Persoonsgegevens die ik bewaar van opdrachtgevers en
klanten bewaar ik niet langer dan noodzakelijk en wettelijk
verplicht is.
-Persoonsgegevens van mensen waarmee ik contact heb gehad
via de mail of telefoon, waaruit geen enkele vorm van
samenwerking of productie uit voort is gekomen, verwijder ik na
een jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
A Blessed Storyteller verkoopt jouw gegevens niet aan
derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 

A Blessed Storyteller blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
die A Blessed Storyteller 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 ik gebruik zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kan ik hiermee mijn 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.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door A Blessed Storyteller en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou
beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar deborahdemeijer@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek. A Blessed Storyteller 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 deze link.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
A Blessed Storyteller neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus. Ik neem passende, technische en organisatorische
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Zeker omdat ik met journalistieke doeleinden te maken
heb, ben ik extra voorzichtig met gegevens. Ik bewaar
aantekeningen van interviews en audio-opnames op een veilige
offline plaats. Ook foto’s bewaar ik uitsluitend offline op een
externe harde schijf, met uitzondering van het versturen van
foto’s naar de klant en/of opdrachtgever.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via
deborahdemeijer@gmail.com.
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

