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Welke persoonsgegevens worden er verwerkt
NAW-gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsgegevens
Gegevens over gebruik website via Google Analytics
Profielnaam
Overige profielinformatie
IP-adres
Locatiegegevens

Welke bijzondere persoonsgegevens worden er verwerkt
Geen. (Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, religie, godsdienst, geaardheid, politieke
voorkeur, medische gegevens, DNA, irisscan, vingerafdruk, pasfoto)

Waarom verzamelt Something Ilse persoonsgegevens.
Something Ilse verzamelt gegevens voor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het leveren van een bestelling
Het leveren van dienstverlening
het uitvoeren van mijn werkzaamheden
Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een
andere manier
Het registreren voor een nieuwsbrief of aanvragen van een gratis weggever
Het versturen van promotiematerialen
Het aanmaken van een account
Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website
Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website
Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de
privacywetgeving uitoefenen;

•
•
•
•

Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een
overeenkomst;
Geautomatiseerde beslissingen;
Profilering.

Op welke grond verzamelt Something Ilse persoonsgegevens:
•
•
•

Noodzaak voor uitvoering overeenkomsten/opdrachten
Wettelijke plicht
Toestemming

Something Ilse verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer er gevraagde dienstverlening plaatsvindt.
Wanneer deze persoonsgegevens niet worden gedeeld
kan de gevraagde dienstverlening of bestelling niet geleverd worden of plaatsvinden.
Something Ilse publiceert persoongegevens door referentie- en portfolio afbeeldingen en teksten op
de website te plaatsten. Met het aangaan van de algemene voorwaarden wordt hier toestemming voor
gevraagd.
Welke persoonsgegevens worden (mogelijk) online gepubliceerd?
•
•
•

Naam
Profielfoto
website URL -socialmedia gegevens

Gepubliceerde gegevens in referentie of op de website kunnen worden meegenomen in zoekmachineresultaten. Opdrachtgevers kunnen er voor kiezen deze gegevens te anonimiseren of (achteraf) te
laten verwijderen.

Cookies
Als e gebruik maakt van mijn website zie je onderin het scherm ‘wij maken gebruik van cookies’. Dat is
een computerprogrammaatje wat op je computer komt dat verklikt aan de website die je bezoekt bijvoorbeeld hoe oud je bent, welke taal je spreekt of waar je woont. Als een cookie op je computer staat
houdt ie alles over je bij, ook wat je leuk vindt. Als ik bijvoorbeeld gek ben op kleren en je bezoekt een
aantal sites omdat je iets zoekt komen cookies daar ineens tussen met reclames, filmpjes of informatie
over kleding. Ook al ben je daar niet naar op zoek, cookies weten dat je kleding heel leuk vindt dus die
brengen het even onder je aandacht. Je zal het maar vergeten. Je hoeft dus zelf niet meer te zoeken,
dat doen cookies voor je. Of je het nou wil of niet. Cookies onthouden ook je wachtwoord. Als je de
volgende keer die ene site opent hoef je niet opnieuw je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen,
je bent direct binnen. Kan heel handig zijn. Maar een website moet je eerst om toestemming vragen. Ja
ik accepteer cookies. En je mag altijd weigeren. (bron: schooltv.nl)
Hoe je cookies kunt verwijderen:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
De cookies die mogelijk door de websites van Something Ilse (plugins) en/of via andere/derde partijen worden geplaatst zijn; functionele cookies, analytische cookies, social media cookies, profiling
cookies, tracking cookies. Middels plugins of...
•
•
•
•

Social media plugins
Aanbieder van videomaterialen (zoals YouTube, Vimeo)
Chatbots
Facebook pixel

Statistieken

De websites van Something Ilse plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de
cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de
verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft geen toestemming gekregen om
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans
bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie
over het beleid van Google Analytics, zie de website van google.

Nieuwsbrief

Something Ilse verzamelt emailgegevens op een emaillijst via Mailchimp. Something Ilse verstuurt hier
gratis weggevers en soms een nieuwsbrief mee. Het is mogelijk je af te melden voor een e-maillijst via

de link onderaan de nieuwsbrief.

Delen met derden

Derde partijen zijn alle partijen waarmee Something Ilse persoonsgegevens mee uitwisselt dan wel die
partijen die op één of andere manier toegang (kunnen) hebben tot persoonsgegevens.
Om Something Ilse te kunnen laten bestaan deel ik (strikt vertrouwelijk) persoonsgegevens met derden. Hieronder vallen:
het betalingssysteem op mijn Website (shop).
Het administratiekantoor/de boekhouder,
De Belastingdienst,
Google analytics,
Bank/betalinggegevens via eigen bank (facturen/offertes)
E-mail service, Mailchimp
Betaalprovider op mijn website Shop Mollie
E-mail hosting & website (webmail)
Facebook (FB pixel)
Something Ilse deelt vormgegeven bestanden met opdrachtgevers via
Google drive
One drive
Creative cloud
Dropbox
Opdrachtgevers geven met het aangaan van een opdracht toestemming voor het delen mbt de inhoud
hier van. Indien dit vertrouwelijke persoonsgegevns bevat of wanneer een opdrachtgever aangeeft dat
deze vermeld staan in de te bewerken teksten zullen deze op een harde schijf worden opgeslagen.
Something Ilse heeft met deze partijen overeenkomsten afgesloten en zij gebruiken gegevens niet voor
hun eigen doeleinden.

Bewaartermijnen

Something Ilse bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer iemand zich verwijderd
voor een emaillijst kan dit automatisch onderaan de nieuwsbrief/email. Deze gegevens zullen binnen
drie maanden worden verwijderd. Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid gegevens of documenten
uit een dropbox, drive of cloud te laten verwijderen. Neem daarvoor contact op met Something Ilse!

Beveiliging

Something Ilse neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft daarom passende
maatregelen getroffen 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 met something Ilse.

Rechten
Indien Something Ilse jouw persoongegevens verwerkt is er automatisch;
•
Recht op inzage & rectificatie
•
Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
•
Recht op beperking van verwerking
•
Rectificatie, wissing en beperking
•
Recht op dataportabiliteit
•
Het recht van verzet tegen geautomatiseerde beslissingen;
•
Recht van bezwaar
•
Geen recht op bezwaar bij toestemming
•
Recht om toestemming te allen tijde in te trekken bij verwerking op basis van 			
toestemming
Neem hiervoor contact op met Something Ilse (zie contactgegevens).

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de gegevensverwerking van Something Ilse? Laten we dit samen oplossen!
Liever voordat je deze indient bij de Autoriteit Persoongegevens, maar dit laatste is wel mogelijk.

Wijzigingen

Something Ilse behoudt het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, bekijk deze dan
ook regelmatig. Belangrijke, inhoudelijke of grondige wijzigingen orden via email gecommuniceerd
of via een nieuwsbrief.

