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Privacybeleid van Into Online
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1
In deze beleidsverklaring worden, in lijn met artikel 4 van de Algemene verordening
gegevensbescherming, de volgende invullingen gegeven aan de volgende begrippen:
Verwerker: Onder verwerker wordt in deze beleidsverklaring verstaan de eenmanszaak Into
online, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als vestigingsadres Joan Muyskenweg
15C9 te Amsterdam. De eenmanszaak is bekend in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 56904088.
Persoonsgegevens: Onder persoonsgegevens worden in deze beleidsverklaring verstaan alle
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (in deze
beleidsverklaring de afnemer), waaruit de identiteit van de natuurlijke persoon afgeleid kan
worden.
Verwerking: Onder verwerking wordt in deze beleidsverklaring verstaan een bewerking of een
geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere
wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van
gegevens.
Afnemer: Onder afnemer wordt in deze beleidsverklaring verstaan de natuurlijke of
rechtspersoon die in enige vorm diensten/producten afneemt van de verwerker, in welk kader
met betrekking tot het leveren van de diensten/producten persoonsgegevens worden verwerkt.
Derden: Onder derde wordt in deze beleidsverklaring verstaan een natuurlijke persoon of
rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de
betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die
onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn
om de persoonsgegevens te verwerken.

Artikel 2
De verwerker verklaart uitsluitend gegevens benodigd voor het tot stand laten komen en
houden van haar dienstverlening te verwerken en verklaart zorgvuldig om te gaan met de
informatie die over afnemers wordt verzameld.
Artikel 3
Deze beleidsverklaring is van toepassing op het gebruik van de website(s) die in eigendom is/zijn
van de verwerker en de door de verwerker te leveren diensten/producten.
Artikel 4
De verwerker verklaart de verzamelde persoonsgegevens van de afnemers nooit voor
commerciële doeleinden ter beschikking te stellen aan derden.
Artikel 5
De verwerker verklaart de bepalingen in deze beleidsverklaring te allen tijde uit te leggen in lijn
met de Algemene verordening gegevensbescherming.
Artikel 6
De verwerker behoudt het recht om deze beleidsverklaring op ieder gewenst moment te
wijzigen.
Hoofdstuk 2 – Persoonsgegevens en derden

Artikel 7
De websites van de verwerker zijn ontwikkeld met gebruik van het open source systeem
Wordpress. Door Wordpress worden geen persoonsgegevens verzameld en gedeeld. Wordpress
maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot het
gebruik van de websites. De met inzet van cookies verzamelde informatie bevat nooit
persoonsgegevens.
Artikel 8
De verwerker neemt webhosting- en e-maildiensten af van een professionele webhoster. De
webhoster staat in voor het nemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen om de met
betrekking tot de uitvoering van deze diensten verzamelde persoonsgegevens te beschermen.
De webhoster zal nooit zelfstandig via deze diensten persoonsgegevens verzamelen van de
bezoekers van de websites van de verwerker.
Artikel 10
De verwerker deelt persoonsgegevens met een professionele aanbieder van online
boekhoudsoftware. De gedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om facturering van de door

de verwerker geleverde diensten/producten mogelijk te maken. Deze aanbieder staat in voor het
nemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen om de met betrekking tot de uitvoering van
deze diensten verzamelde persoonsgegevens te beschermen.
Artikel 11
De verwerker deelt persoonsgegevens met derden die een onmisbare rol spelen bij het
uitoefenen van de diensten die de verwerker levert. Afhankelijk van de aard van de te leveren
diensten bevinden zich onder deze groep van derden ontwerpers, softwareontwikkelaars en
webhosters. De verwerker deelt enkel persoonsgegevens met deze derden indien dit
noodzakelijk is voor het uitoefenen van haar werkzaamheden. Genoemde derden staan in voor
het nemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te
beschermen.
Hoofdstuk 3 – Algemeen doel van verwerking

Artikel 12
De verwerker gebruikt de persoonsgegevens van afnemers uitsluitend ten behoeve van haar
dienstverlening. Het doel van verwerking staat altijd in direct verband met de opdracht die door
de afnemer wordt verstrekt. Indien persoonsgegevens gebruikt worden om, op een moment los
van het uitvoeren van haar dienstverlening, contact op te nemen met haar afnemers, vraagt de
verwerker expliciete toestemming. De in hoofdstuk 2 beschreven derden zijn allen individueel
tot geheimhouding verplicht. Deze geheimhouding kan ontstaan op grond van een contractuele
relatie, een afgelegde eed en/of een wettelijke verplichting.
Artikel 13
Gegevens die automatisch door de verwerker worden verwerkt middels de in eigendom van de
verwerker actieve websites, worden enkel ingezet ter verbetering van de werkzaamheden van
de verwerker. Deze gegevens zullen bovendien nooit bestaan uit persoonsgegevens.
Artikel 14
In voorkomende gevallen kan de verwerker op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van de persoonsgegevens van afnemers in verband met fiscaal of
strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is de verwerker gedwongen
persoonsgegevens te delen.
Artikel 15
Door de verwerker verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zolang er een zakelijke
relatie bestaat tussen de individuele afnemer en de verwerker. Indien de afnemer aangeeft de
zakelijke relatie te willen beëindigen zal de verwerker dit verzoek tevens aanmerken als een
vergeetverzoek. In een dergelijk geval worden de verzamelde persoonsgegevens van de
verwerker vernietigd, voor zover de persoonsgegevens niet meer benodigd zijn voor het

uitoefenen van andere in deze beleidsverklaring aangewezen verplichtingen/handelingen, of het
uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Hoofdstuk 4 – Rechten van de afnemer

Artikel 16
De afnemer behoudt te allen tijde het recht om de door de verwerker verwerkte
persoonsgegevens die betrekking hebben op de persoon van de afnemer, of daartoe herleidbaar
zijn, in te zien. Een dergelijk verzoek kan aan de rechtmatige vertegenwoordiger van de
verwerker gericht worden en zal binnen 30 dagen getoetst en behandeld worden.
Artikel 17
De afnemer behoudt te allen tijde het recht om de door de verwerker verwerkte
persoonsgegevens die betrekking hebben op de persoon van de afnemer, of daartoe herleidbaar
zijn, te laten wijzigen. Een dergelijk verzoek kan aan de rechtmatige vertegenwoordiger van de
verwerker gericht worden en zal binnen 30 dagen getoetst en behandeld worden.
Artikel 18
De afnemer behoudt te allen tijde het recht om de door de verwerker verwerkte
persoonsgegevens die betrekking hebben op de persoon van de afnemer, of daartoe herleidbaar
zijn, te beperken. Een dergelijk verzoek kan aan de rechtmatige vertegenwoordiger van de
verwerker gericht worden en zal binnen 30 dagen getoetst en behandeld worden.
Artikel 19
De afnemer behoudt te allen tijde het recht om de door de verwerker verwerkte
persoonsgegevens die betrekking hebben op de persoon van de afnemer, of daartoe herleidbaar
zijn, over te laten dragen aan een derde partij. Een dergelijk verzoek kan aan de rechtmatige
vertegenwoordiger van de verwerker gericht worden en zal binnen 30 dagen getoetst en
behandeld worden.
Artikel 20
De afnemer behoudt te allen tijde het recht om tegen de handelingen van de verwerker met
betrekking tot de door de verwerker over de individuele afnemer verwerkte persoonsgegevens
bezwaar te maken. Een dergelijk bezwaar kan aan de rechtmatige vertegenwoordiger van de
verwerker gericht worden en zal binnen 30 dagen getoetst en behandeld worden. Bij het
ontvangen van een dergelijk bezwaar zal de verwerking en verzameling van persoonsgegevens
over de individuele afnemer gestaakt worden, voor zover de persoonsgegevens niet meer
benodigd zijn voor het uitoefenen van andere in deze beleidsverklaring aangewezen
verplichtingen/handelingen, of het uitvoeren van wettelijke verplichtingen. Bij gegrondverklaring
van het ingediende bezwaar zal de verwerker afschriften/kopieën van de desbetreffende

persoonsgegevens aan de afnemer verschaffen waarna de verwerking blijvend gestaakt zal
worden.

