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Verhaallijnen is een eenpersoonszaak, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel in Den Haag sinds 2 januari 2009 onder nummer 27332828. Verhaallijnen is gevestigd
aan de Van Beuningenstraat 15, 2582 KE in Den Haag.
Verzameling van persoonsgegevens
Voor het versturen van de Verhalenmail en voor het maken en versturen van online
programma’s verzamel ik persoonsgegevens. Dat betreft de naam, het e-mailadres en het
programma waarvoor je je aangemeld hebt.
Deze gegevens worden opgeslagen in het databestand van het mailingprogramma YMLP. De
gegevens worden opgeslagen en bewaard, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te
wissen. Ik neem alleen gegevens op die jij zelf aanlevert en waarvoor jij toestemming hebt
gegeven.
Als je gebruik maakt van mijn diensten en/of producten verzamel ik ook factuurgegevens
(naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, rekeningnummer, eventueel btw-nummer). De gegevens
worden opgeslagen en bewaard in het boekhoudprogramma DigitaleFactuur, totdat jij je afmeldt
of vraagt om de gegevens te wissen.
Waarom we gegevens nodig hebben
Verhaallijnen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzending van de Verhalenmail (e-zine)
- Om producten en diensten bij je af te leveren
Bewaartermijn van gegevens
Verhaallijnen zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen met anderen
Verhaallijnen 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 onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verhaallijnen blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek

Verhaallijnen gebruikt alleen functionele- en analytics-cookies, waarbij bezoekers anoniem
blijven. Verhaallijnen gebruikt geen marketing-cookies.
Beveiliging
Verhaallijnen 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 jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
contact@sigridvaniersel.nl.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Verhaallijnen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De verzameling van deze persoonsgegevens voert voort uit het contract dat we samen zijn
aangegaan als je je aanmeldt voor de Verhalenmail, een gratis of een betaald programma of het
afnemen van andere diensten of producten. Zonder deze gegevens kan ik mijn diensten niet
verrichten.
Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie of wissen van hun gegevens via de link die via het
mailprogramma YMLP bij iedere mailing aan je toegestuurd wordt. Bij je abonnement op de
Verhalenmail kun je dit zelf doen via link onder aan iedere mail.
Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@sigridvaniersel.nl.
Verhaallijnen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, op jouw verzoek
reageren.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem
daarvoor contact op via contact@sigridvaniersel.nl.
Klachtrecht
Niet tevreden met de afwikkeling? Je hebt het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Den Haag, 6 november 2017

