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PRIVACY BELEID BUSINESS REBEL 

Adresgegevens 
Achter de Steenen Trappen 22 
6041 LZ Roermond 
KvK 70716749 

 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk 
Business Rebel verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn 
diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van 
de beperkte persoonsgegevens die ik verwerk: 

 Voor- en achternaam 
 E-mailadres 
 Telefoonnummer 
 Factuuradres (straat/postadres/huisnummer/plaats) 

 

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die ik verwerk 
Mijn website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-
bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik 
kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan 
betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.  
 
 

Waarom ik gegevens nodig heb 
Ik verwerk je gegevens voor de volgende doelen: 

 Je te informeren over mijn diensten 
 Je op verzoek een offerte/plan van aanpak uit te brengen en afspraken te maken 
 Het afhandelen van betalingen 
 Je te kunnen bellen om indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren 
 Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld informatie die ik 

nodig heb voor onze belastingaangifte  
 Verzenden van mijn nieuwsbrief 
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Mailing 
Je bent ten alle tijden in de gelegenheid om je af te melden voor onze mails door op 
“unsubcribe from this list” te klikken onderaan de mail.  
 

Hoe lang worden gegevens bewaard 
Ik bewaar de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik 
je gegevens bewaar. Ik doe dat met inachtneming van de bewaartermijn van 7 jaar volgens de 
Belastingdienst. 
 

Delen met anderen 
Ik verkoop jouw gegevens niet aan anderen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan mijn 
wettelijke verplichtingen. 
 
 

Gegevens aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren of te verwijderen. Dit kun je 
door een mail te sturen naar moniek@businessrebel.nu  Ik reageer zo snel mogelijk op je 
verzoek.  
 
 

Ik ben bereikbaar via: 
Website: www.businessrebel.nu 
E-mail:  moniek@businessrebel.nu  
Tel.nummer:  06-26799247 
 
 

Beveiliging 
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via moniek@businessrebel.nu  

Ik sta altijd open voor klachten en behandelen deze met alle aandacht. Daarnaast is het 
mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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