
 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING VAKPRACHT 

 

Jouw privacy is belangrijk voor mij. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor 

ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming  

(hierna: AVG).  

 

1. Over ons 
Deze website wordt beheerd door Vakpracht. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke voor de 

verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG. 

 

De gegevens van Vakpracht zijn: 

Vakpracht 

Stuyvesantplein 60 

2593 EM Den Haag 

KvK: 71232222 

 

 

2. De verwerkingen 

Ik verwerk persoonsgegevens in de volgende situaties: 

 

2.1. Deelnemers Vakpracht Het Vak 

Vakpracht verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) deelnemers of anderszins 

geïnteresseerde aan activiteiten, zoals online of offline trainingen, cursussen, workshops en 

netwerkbijeenkomsten. 

 
Dat kunnen de volgende gegevens zijn: 

• Naam 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Bedrijfsnaam 

• Bankrekeningnummer 

 

De bovengenoemde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Op het moment dat een potentiële deelnemer of anderszins geïnteresseerde een 

informatievraag stelt, gebruik ik diens gegevens om informatie te verstrekken, om te wijzen 

op de mogelijkheid van aanmelding voor onze nieuwsbrief en voor mijn eigen 

bedrijfsontwikkeling. 

 

• De gegevens van deelnemers worden verwerkt om de diensten en activiteiten mogelijk te 

maken, bijvoorbeeld om facturen te kunnen verzenden en om contact op te nemen met 

betrekking tot het afgenomen product. 

 

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst met deze 

partijen. Zonder deze gegevens kan ik geen vragen over onze activiteiten beantwoorden en geen 

overeenkomst aangaan, waardoor er dus niet kan worden deelgenomen aan de activiteiten van 

Vakpracht. 
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2.2. Deelnemers Vakpracht De Pracht 

Vakpracht verwerk persoonsgegevens van deelnemers aan activiteiten van De Pracht, op het 

moment dat zij een aanvraagformulier invullen, een digitale betaling doen, een agenda item laten 

plaatsen, deelnemen aan een blog of hun profiel invullen.  

 

Dat kunnen de volgende gegevens zijn: 

• Naam 

• Bedrijfsnaam 

• Bedrijfsadres 

• Bankrekeningnummer 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Profiel(adress)en sociale media 

• Website en webadres webwinkel 

• Type ambacht 

• Algemene omschrijving bedrijf 

• (Portret)foto’s 

 

De bovengenoemde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Communicatie met deelnemers over de ontwikkelingen in ons bedrijf, onder andere via 

nieuwsbrieven. 

 

• Om een bestand van deelnemers aan De Pracht in mijn administratie bij te kunnen houden. 

 

• Om de diensten en activiteiten van Vakpracht mogelijk te maken, bijvoorbeeld om facturen te 

kunnen verzenden. 

 

• Via een profiel op de site, blogs, nieuwsbrieven, sociale media, agenda-items en andere 

activiteiten worden de gegevens (muv het bankrekeningnummer) ingezet om de 

zichtbaarheid en bekendheid van de deelnemers te vergroten.  

 

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst, zonder 

deze gegevens kan ik geen overeenkomst aangaan en kan er dus niet worden deelgenomen aan 

De Pracht. 

 

2.3. Aanbieders Prikbord op website 

Op het moment dat jij wil deelnemen aan de ‘gevraagd/aangeboden’ rubriek Prikbord op onze 
website worden jouw gegevens verwerkt.  

Dat kunnen de volgende gegevens zijn: 

• Naam 

• E-mailadres 

• Websiteadres 

• Telefoonnummer 

• Bedrijfsnaam 

• Vestigingsplaats 

• KvK nummer 

• Opleiding 

• (Portret)foto’s 

• Advertentie informatie 
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De bovengenoemde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Deze gegevens worden verwerkt om de advertentie op de Vakpracht website te kunnen 

plaatsen en, indien nodig, contact op te kunnen nemen aan de hand van de advertentie.  

 

• Via een advertentie op de website, blogs, nieuwsbrieven, social media en andere activiteiten 

worden de gegevens ingezet om de zichtbaarheid en bekendheid van de advertentie te 

vergroten.  

 

• Het doel van de advertenties waarvoor de gegevens worden geleverd is het vinden of 

kwijtraken van het gevraagde. Hiertoe worden de gegevens met jouw instemming op de 

website geplaatst. 

 

2.4. Nieuwsbrieven 

Op het moment dat jij je inschrijft voor een van de nieuwsbrieven worden jouw 

persoonsgegevens verwerkt.  

 

Dat kunnen de volgende persoonsgegevens zijn: 

• Naam 

• Bedrijfsnaam 

• E-mailadres 

 

Deze gegevens zijn nodig om jou de nieuwsbrief te kunnen versturen en jou daarmee te 

informeren over Vakpracht of onderwerpen horend bij Vakpracht zoals het hebben van een eigen 

bedrijf en het presenteren van ambachtslieden en hun producten.  

Deze gegevens worden verwerkt op grond van jouw toestemming. 

 

2.5. Reacties op website 

Op het moment dat jij een reactie plaatst op een pagina of blog op de website worden jouw 

persoonsgegevens verwerkt.  

 

Dat kunnen de volgende persoonsgegevens zijn: 

• Naam 

• Bedrijfsnaam 

• E-mailadres 

 

Deze gegevens zijn nodig om jouw reactie op de website zichtbaar te maken. Deze gegevens 

worden verwerkt op grond van jouw toestemming, gegeven door plaatsing van de reactie. 

 

 

3. Bijzondere persoonsgegevens 
 

3.1. Portretfoto’s 

Jouw portretfoto wordt alleen gebruikt als portret in een blog of in een profiel. Foto’s geplaatst bij 
de profielen kunnen door ons gebruikt worden op onze website ten behoeve van 

publiciteitsdoeleinden. Het portret wordt alleen verwerkt op grond van jouw uitdrukkelijke 

toestemming, gegeven door het portret aan Vakpracht toe te zenden of op te nemen in het De 

Pracht profiel. 

Naamvermelding van de fotograaf is hierbij relevant. 
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4. Met wie delen ik jouw persoonsgegevens? 
Jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van Vakpracht 

een deel van de verwerking op zich zullen nemen. 

 

Zo maakt Vakpracht gebruik van een externe e-mailoplossing, dat ook een adresboek bevat 

waarin gegevens worden opgeslagen. Daarnaast gebruik ik een programma dat de mailinglijst 

voor de nieuwsbrieven bevat en voor Vakpracht de nieuwsbrieven verstuurt. Financiële 

gegevens die ik ontvang worden gedeeld met onze bank en/of boekhouder. Ook maak ik 

gebruik van een externe database. Voor optimalisatie van deze website maak ik gebruik van 

analytische cookies van Google Analytics. Gegevens op de website worden opgeslagen op de 

server van onze provider. Deze partijen zijn in dat geval verwerker in de zin van de AVG. 

 

4.1. Doorgifte aan een derde land 

Mijn e-mailoplossing, mijn mailingprogramma voor nieuwsbrieven en Google Analytics zijn 

gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, 

opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op 

grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. 

 

 

5. Beveiliging persoonsgegevens 
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige 

verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die 

wij verwerken.  

 

5.1. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. 

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw 

browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan 

naar onze website teruggestuurd worden, wanneer jij de website opnieuw bezoekt. Meer 

informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: 

[http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies]. 

 

5.2. Google Analytics 

Omdat ik graag wil weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat het gebruik van de 

website geoptimaliseerd kan worden, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er 

daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google 

kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/]. Deze Google Analytics 

cookies worden 26 maanden bewaard.  

 

5.3. Uitschakelen en verwijderen 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik 

eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer 

uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. 

 

5.4. Links 

Op de website zul je links of sociale media buttons naar externe websites aantreffen. Door op 

een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze 

externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen ik hiervoor naar de cookie- of 

privacyverklaring van de betreffende website.  
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6. Bewaartermijnen 
Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn 

ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan 

om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.  

 

6.1. Informatievraag 

De gegevens die verwerkt worden naar aanleiding van een vraag of verzoek om informatie 

worden verwijderd of geanonimiseerd nadat de vraag afgehandeld is. 

 

6.2. Deelname activiteit 

De persoonsgegevens die verwerkt worden bij deelname aan een activiteit van Vakpracht, worden 

ten minste bewaard gedurende de duur van de deelname.  

 

Na afloop van de deelname worden de gegevens in onze financiële administratie tenminste voor 

een periode van 7 jaar bewaard, om aan mijn wettelijke plicht te voldoen. Na afloop van de 

periode van 7 jaar worden deze gegevens verwijderd.  

 

De gegevens die wij niet verplicht in onze financiële administratie hoeven te bewaren, worden 

verwijderd binnen 1 jaar na deelname. 

 

6.3. Prikbord op website 

De persoonsgegevens die verwerkt worden bij een publicatie op onze website, worden 1 maand 

bewaard voor de duur van de publicatie. Na afloop van de publicatie worden deze gegevens 

binnen 3 maanden verwijderd. 

 

6.4. Agenda-item 

De persoonsgegevens die verwerkt worden bij een aankoop van een agenda-item, worden 

bewaard voor de duur van de publicatie. Na afloop van de publicatie worden de gegevens in onze 

financiële administratie tenminste voor een periode van 7 jaar bewaard, om aan onze wettelijke 

plicht te voldoen. Na afloop van de periode van 7 jaar worden deze gegevens verwijderd.  

 

De gegevens die wij niet verplicht in onze financiële administratie hoeven te bewaren, worden 

verwijderd binnen 1 jaar na afloop van de publicatie verwijderd. 

 

6.5. Nieuwsbrieven 

Wanneer jij je uitschrijft voor een Vakpracht nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens direct uit 

het systeem worden verwijderd. 

 

 

7. Rechten 
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te 

rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een 

schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, 

dan kunt je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.  

 

Als Vakpracht bepaalde gegevens van jou verwerkt op grond van jouw toestemming, dan heb je 

altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen 

verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van 

onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 
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Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken 

van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je 

recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun 

je een schriftelijk verzoek doen. 

 

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan 

een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@vakpracht.nl. 

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met jouw gegevens 

omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

8. Wijzigingen 
Vakpracht behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De 

wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 

 

Juni 2018 

 


