
Zo gaat www.overtuigendeteksten.nl om met uw gegevens & privacy 

1) Waken over uw privacy  

De wet zegt dat we vanaf 25 mei 2018 in Nederland moeten vertellen hoe we omgaan met privacy van u als bezoeker op deze website. Voor ons gevoel wat overdreven, 
want we doen niets geheims of bijzonders met uw gegevens. Om te laten zien dat we dus eerlijk werken, leest u hieronder hoe we omgaan met uw privacy, welke 
informatie we van u verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 

2) Toestemming 

Maakt u gebruik van de informatie en de diensten op www.overtuigendeteksten.nl? Dan gaat u akkoord met hoe we hier beschrijven dat we met uw gegevens omgaan.  

3) Vragen  

Wilt u meer weten of hebt u vragen over hoe www.overtuigendeteksten.nl omgaat met uw gegevens? Mail dan naar loes@partnersintekst.nl. 

4) Bijhouden van uw websurfgedrag  

Op welke pagina komt u op www.overtuigendeteksten.nl binnen? Welke pagina’s bekijkt u daarna nog binnen deze site? En hoe lang blijft u op die pagina’s? Dit soort 
informatie helpt ons om de website voor u te verbeteren. Daarom maakt www.overtuigendeteksten.nl gebruik van verschillende technieken die uw bezoekgedrag op deze 
website bijhoudt. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites. De informatie houden we bij via cookies en is anoniem, dus niet gekoppeld aan andere 
persoonlijke informatie over u. 

Laat u uw gegevens achter via het contactformulier? Dan gebruiken we die alleen om contact met u op te nemen via het telefoonnummer of het e-mailadres dat u invulde. 
Wordt u klant? Dan nemen we uw gegevens mogelijk ook op in ons nieuwsbrief/aanbiedingsprogramma. Wilt u geen berichten (meer) van ons ontvangen? Dan meldt u 
zich eenvoudig af via de link onderaan in die nieuwsbrief/aanbiedingsmail. 

5) Cookies uitschakelen 

U schakelt de cookies uit via uw browser. Kijk voor de manier waarop u dat doet op de website van de aanbieder van uw browser. 

6) Gegevens bekijken, veranderen, verwijderen 

Volgens de wet (artikel 13 lid 2 sub b AVG) mag u zien welke gegevens wij van u bijhouden. Ook mag u deze gegevens door ons laten veranderen of verwijderen. Wilt u 
gebruikmaken van dit recht? Stuur ons dan uw vraag en een kopie van een geldig identiteitsbewijs via loes@partnersintekst.nl. Binnen 1 maand na uw vraag krijgt u 
antwoord.  

7) Periode waarin we uw gegevens bewaren 

Uw gegevens bewaren we zo lang als volgens de wet mag. 

8) Gebruik van onze gegevens door u 

U mag de informatie en (contact)gegevens op www.overtuigendeteksten.nl niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doelen. Dus ook niet om ongevraagde 
aanbiedingen of voorstellen te doen, bijvoorbeeld per mail of op een andere manier. 

9) Gebruik voor eigen risico 

U blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van www.overtuigendeteksten.nl, net als voor informatie of diensten van deze website. U loopt daarmee ook zelf het risico als 
er op de een of andere manier schade ontstaat, bijvoorbeeld aan uzelf of aan uw apparatuur.   

Slotwoord 

www.overtuigendeteksten.nl is eigendom van A-Z Partners in tekst, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62309587. Wilt u meer weten over uw rechten en privacy? Kijk 
dan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  
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