
Privacyverklaring

Privacy statement
For readability the company name has been translated for 

the English sections into ‘Clear and Simple Advice’
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• Overgenomen van https://gdpr-info.eu/

• Recht op inzage door de betrokkene
• Recht op rectificatie en aanvulling
• Het recht op vergetelheid, om ‘vergeten’ 

te worden
• Het recht op beperking van de 

verwerking
• Het recht op dataportabiliteit
• Het recht op bezwaar met betrekking tot 

geautomatiseerde besluitvorming en 
profilering

• Het recht om bezwaar te maken tegen de 
gegevensverwerking

Je kunt een klacht in te dienen bij Autoriteit 
Persoonsgegevens, als je vindt dat Simpel en 
Duidelijk Advies niet op de juiste manier met 
jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

• Copied from https://gdpr-info.eu/

• Right of access by the data subject
• Right to rectification• Right to erasure (‘right to be forgotten’)
• Right to restriction of processing• Right to data portability
• Right to object and automated individual 

decision-making
• Right to object

You can launch a complaint if you feel Clear 
and Simple Advice doesn’t manage your 
data correctly. Use this link.

Jouw rechten

Your rights
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https://gdpr-info.eu/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
https://gdpr-info.eu/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen


Het doel van de privacyverklaring is om 
inzicht te geven in hoe Simpel en Duidelijk 
met gegevens omgaat.

Gegevens worden verzameld voor de 
volgende doelen:

1. Contact opnemen en offreren

2. Opdrachten uitvoeren inclusief 
facturatie

3. Nieuwsbrieven versturen

4. Analyse

The goal of the privacy declaration is to 
provide insight in how Clear and Simple 
handles data.

Data is collected for the following purposes:

1. Contact and quotations
2. Assignments including billing

3. Newsletters

4. Analysis
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Doel

Purpose

Simpel en Duidelijk Advies
Cindy Koopsen
De Wellenkamp 1446 6545 NJ Nijmegen
Nederland
+31(0)612954062
info@simpelenduidelijk.nl
KVK 09217049

Websites www.simpelenduidelijk.nl
www.werkenmetvrijwilligers.nl
www.denieuwevrijwilliger.nl
www.clearandsimple.net

Clear and Simple Advice
Cindy Koopsen
De Wellenkamp 1446 6545 NJ Nijmegen
The Netherlands
+31(0)612954062
info@simpelenduidelijk.nl
Chamber of Commerce 09217049

Websites www.simpelenduidelijk.nl
www.werkenmetvrijwilligers.nl
www.denieuwevrijwilliger.nl
www.clearandsimple.net

http://www.simpelenduidelijk.nl/
http://www.werkenmetvrijwilligers.nl/
http://www.denieuwevrijwilliger.nl/
http://www.clearandsimple.net/
http://www.simpelenduidelijk.nl/
http://www.werkenmetvrijwilligers.nl/
http://www.denieuwevrijwilliger.n/
http://www.clearandsimple.net/


Als je Simpel en Duidelijk Advies mailt met 
een vraag, wordt de volledige mail bewaard 
in het mailprogramma.

Ieder jaar wordt de mailbox opgeschoond en 
eenmalige of kortdurende contacten 
verwijderd.

Sollicitaties worden gelijk verwijderd tenzij 
er daadwerkelijk een vacature openstaat.

Offertes worden bewaard tot een half jaar 
na sluiting aanbod.

When you email Clear and Simple Advice 
with a question the complete email is saved 
in the mailbox.

Every year the mailbox is checked and 
unique and short term contact will be 
deleted.

Job applications will be deleted immediately 
unless there is a job opening.

Quotations are saved till half a year after the 
offer closes unless they lead to a contract.
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1. Contact

1. Contact



Any correspondence regarding the agreed 
upon services, quotations and contract are 
saved by Clear and Simple Advice . This also 
applies for organization information and 
location information needed for billing and 
working on location.

Content for the assignment is destroyed half 
a year after closing of the assignment. When 
Clear and Simple Advice has copyright, 
organization specific information will be 
deleted.

Clear and Simple Advice’s business 
administration is saved according to Dutch 
fiscal law as well as agenda items.

Clear and Simple Advice uses DigitaleFactuur
for billing. There is a data processing 
agreement in place.

Voor de uitvoering van opdrachten bewaart 
Simpel en Duidelijk Advies de 
correspondentie met betrekking tot de 
inhoud van de opdracht, de offerte en de 
opdrachtbevestiging. Verder worden de 
organisatiegegevens opgeslagen die nodig 
zijn voor facturatie en werken op locatie.

Inhoudelijke gegevens voor de uitvoering 
van de opdrachten worden na een half jaar 
na afsluiting van de opdracht vernietigd. 
Daar waar Simpel en Duidelijk Advies 
auteursrecht bezit worden documenten 
ontdaan van specifieke organisatie 
informatie.

Wettelijke fiscale bewaartermijn geldt voor 
de volledige bedrijfsadministratie van 
Simpel en Duidelijk Advies. Ook worden 
agenda-afspraken voor deze termijn 
bewaard.

Voor facturatie maakt Simpel en Duidelijk 
Advies gebruik van DigitaleFactuur. Er is een 
verwerkingsovereenkomst afgesloten.
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2. Opdrachten

2. Assignments



Clear and Simple Advice uses Mailchimp to 
send newsletters. The recipitant can always 
unsubscribe by using the link in the 
newsletter of contact Clear and Simple 
Advice .

Contact information of subscribers is not 
used by Clear and Simple Advice for other 
purposes.

There is a data processing agreement valid 
in place.

Voor het versturen van de nieuwsbrieven 
werkt Simpel en Duidelijk Advies met 
Mailchimp. De ontvanger kan zelf ten alle 
tijden afmelden door de link onderaan de 
nieuwsbrief te gebruiken of contact op te 
nemen met Simpel en Duidelijk Advies.

De contactgegevens van de abonnees 
worden door Simpel en Duidelijk Advies niet 
elders gebruikt.

Er is een verwerkingsovereenkomst 
afgesloten.

6

3. Nieuwsbrieven

3. Newsletters

4. Analyse

4. Analysis

Met betrekking tot de website worden 
alleen geanonimiseerde gegevens gebruikt 
om paginabezoeken te traceren.

With regards to the website only 
anonymized data is used to track page visits.


