Privacyverklaring
Bedrijfsgegevens:
Deze verklaring heeft betrekking op het éénmansbedrijf Marcella Kleine / Uitgeverij Romadevi
Stories, gevestigd op de Kastanjelaan 12, 7981 ND Diever.
De werkzaamheden van dit bedrijf betreffen:
-

Schrijven van boeken en korte verhalen

-

Redigeren van boeken en korte verhalen

-

Uitgeven van boeken en e-books

-

Verkoop van boeken

-

Geven van interviews, lezingen en geven of organiseren van andere boekenactiviteiten

-

Organiseren van winacties rondom eigen of door Romadevi Stories uitgegeven boeken

Gegevensverzameling:
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden worden van de betrokkenen gegevens verzameld, c.q.
verkregen van anderen. Deze gegevensverzameling gebeurt met toestemming van de betrokkenen.
Het betreffen niet gevoelige gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres. In de
financiële (bank) gegevens komen rekeningnummers en betaalde bedragen voor.
Gebruik van de gegevens:
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de onder de noemer van het bedrijf
vallende werkzaamheden. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.
Gegevensverwerking:
De verzamelde, c.q. verkregen gegevens worden uitsluitend door de eigenaar van dit eenmansbedrijf
gebruikt, daarnaast heeft de accountant/boekhouder bij het controleren van de financiële gegevens,
c.q. opstellen van de jaarrekening inzage in een beperkt deel van deze gegevens.
Bewaartermijnen:
Gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van activiteiten, c.q. gedurende de periode die
gesteld wordt vanuit de financiële verantwoording.
Opslag en beveiliging van gegevens:
Gegevens worden uitsluitend op lokale devices opgeslagen. Deze devices zijn beveiligd met username
en wachtwoord. Mocht er sprake zijn van een ‘datalek’, dan zal daar na betrokkenen toe melding van
gemaakt worden.
Inzage en verwijdering:
Betrokkenen hebben het recht om in te zien welke gegevens vastgelegd worden. Op verzoek van
betrokkene kunnen de gegevens aangepast, c.q. verwijderd worden, dit laatste heeft echter gevolgen
voor de mate waarop de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Publicatie van deze verklaring:
Deze verklaring is in te zien op de website www.marcellakleine.nl en wordt op verzoek aan
betrokkene verstrekt.

Vastgesteld te Diever op 14 mei 2018,
Marcella Kleine

