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Privacy verklaring MEESTER SPITS 
(inclusief: Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

 
Inleiding.  
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen 
liggen en voor welke doelen uw gegevens  opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw 
rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De 
privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom 
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

 
Bedrijf omschrijving.  
U leest op dit moment de privacy verklaring van Meester Spits. Meester Spits is een 
dienstverlenende, onderwijs adviserende eenmanszaak. Voornamelijk werk ik binnen het 
basisonderwijs waar ik directeuren ondersteun met beleidsmatige zaken. Naast deze 
werkzaamheden word ik door overheidsinstellingen ingehuurd voor advies en expertise.  
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Meester Spits verzameld worden. Desondanks dat dit tot 
een minimum beperkt wordt, is het goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw 
wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig 
voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Meester Spits, neem dan gerust contact op!  
 
Doel gegevens: 
Meester Spits verstuurt geen nieuwsbrieven en/of andere ongevraagde informatie per e-mail. Uw 
(voor)naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website 
van Meester Spits.  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Meester Spits 
via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact 
te leggen, namelijk uw naam en e-mailadres. 
 
De website van Meester Spits  verzamelt uw gegevens om haar website te verbeteren. Dit gebeurt 
met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke 
gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel 
bezoekt. De privacyverklaring van Google Analytics kunt u vinden onder het contactformulier. 
 
Ontvangers gegevens: 
Als u mij een e-mail stuurt of via het contactformulier van mijn website stuurt, ontvang ik uw 
gegevens. Daarnaast wordt de e-mail van Meester Spits (meesterspits@gmail.com) gehost bij Gmail 
(Google).  Als u contact opneemt via het contactformulier van de website, worden die betreffende 
berichten opgeslagen op de servers van reCAPTCHA (Google). Het privacy statement van Google vindt 
u hier.  
 
Opslag periode: 
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Meester Spits, maar nooit langer dan nodig is 
voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer 
moet bewaren. Op het moment dat u contact opneemt met Meester Spits via mail, dan worden die 
gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op 
de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard door Google.  
De gegevens die Google Analytics op mijn website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan 
uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen  
Google Analytics. De gegevens die u invult op het contactformulier worden opgeslagen op de servers 
van reCAPTCHA (Google).  
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Rechten: 
 
Recht op inzage:   
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Meester Spits vastgelegd en 
bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 
Meester Spits. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 
Recht op rectificatie: 
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten 
rectificeren door Meester Spits.  
Recht op het indienen van een klacht: 
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Meester 
Spits niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.  
Recht op stop gegevensgebruik  
Wilt u niet dat Meester Spits uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het 
gebruik van uw persoonsgegevens. 
 
Het gebruik maken van deze rechten kan via meesterspits@gmail.com nl onder toezending van een 
kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN 
onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren 
 
Verplichte gegevens: 
Meester Spits verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een 
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Meester Spits 
via e-mail. Uw gegevens zullen zonder uw toestemming nooit geleverd worden aan derden. De 
gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het 
aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact te leggen. 
Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Meester Spits de gewenste diensten niet 
aanbieden. 
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Meester Spits met anderen dan de hierboven 
genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw 
toestemming voor worden gevraagd. 
 
Meester Spits behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan 
wel wanneer Meester Spits dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces 
of om de rechten, eigendom of veiligheid van Meester Spits te beschermen. Daarbij trachten wij altijd 
uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.  
 
Beveiliging.  
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen 
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Meester Spits 
of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande 
software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met twee-staps verificatie.  
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of 
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de 
benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL 
certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Meester Spits privé is. U herkent deze 
beveiliging aan het slotje voor de url.  
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Meldplicht Datalekken  
Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht ‘datalekken’ ook een onderdeel van de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Een datalek kan het verliezen of gestolen worden van een USB-stick, laptop, 
mobiele telefoon of andere duurzame gegevensdrager zijn. Ook het verzenden van persoonlijke 
informatie naar een verkeerd e-mailadres is in beginsel een datalek, waar uitvoerige documentatie 
en een meldplicht voor geldt. 
 
Zoals hiervoor is vermeld, heeft Meester Spits acties ondernomen om de persoonsgegevens van 
derden te beschermen. Indien Meester Spits desalniettemin een datalek in haar organisatie ontdekt, 
zal er melding van het datalek worden gedaan via het meldpunt datalekken van de AP. Om te 
bepalen of sprake is van een datalek heeft de AP beleidsregels meldplicht datalekken opgesteld. Deze 
kunt u hier lezen. Naast een melding zal Meester Spits eventuele betrokkenen zelf informeren 
 
Heeft u n.a.v. deze privacy verklaring toch nog vragen?  
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 
 
meesterspits@gmail.com, 06-52727892, van Noordtkade 24-f, 1013BZ Amsterdam, KVK NR 6594308 
Meester Spits is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Roel Spits. 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bijlage 1: De AVG  
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ) is de Nederlandse variant van de Europese verordening 
GDPR en volgt in Nederland de thans geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens of Wbp op. De 
verantwoordelijke voor de handhaving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).   

   

De AVG treedt in werking ter bescherming van iedere natuurlijke persoon. Het is van belang dat mensen inzicht 
krijgen in wie persoonsgegevens opslaat. Daarnaast waar en op welke manier persoonsgegevens opgeslagen 
worden. En tot slot hoe personen op wie de gegevens betrekking hebben de opslag van hun gegevens 
inzichtelijk kunnen krijgen, kunnen wijzigen en hoe ze hun  gegevens kunnen verwijderen. Het AVG systeem 
probeert op deze manier te zorgen voor een open en transparante wijze van verzamelen, opslaan en 
verhandelen van persoonsgegevens door bedrijven. Op die manier weet een persoon altijd welk bedrijf én voor 
welk doel en hoe lang dat bedrijf in het bezit is van zijn of haar persoonsgegevens.   
 

Voor wie geldt de AVG?  

De AVG geldt voor iedere verwerkingsverantwoordelijke die op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze 
persoonsgegevens verwerkt. In een tijd waar alles online gebeurt, betekent dat bijna iedere ondernemer onder 
de werking van de nieuwe wetgeving valt. Onder verwerkingsverantwoordelijke wordt verstaan iedereen die 
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
Daarbij is het niet van belang of de verwerkingsverantwoordelijke in Europa gevestigd is, maar slechts dat de 
natuurlijke of rechtspersoon gegevens verzamelt van ingezetenen in Europa.   

 
Bron:  ZZP AVG- Alles wat u moet weten over de AVG- 10 stappen naar AVG Proof- alle veranderingen die per 25 mei  

plaatsvinden met de nieuwe ZZP wetgeving AVG- Copyright ZZP AVG 2018 

 
.  
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