PRIVACYBELEID VAN INPUT2MEDIA
Ik, Joël Batenburg, eigenaar van input2media, ga zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van mijn website en diensten ga je akkoord met het privacy en
cookie-beleid. Maar je kunt op deze pagina ook bepalen wat we al dan niet van je mogen
weten.
• Ik sla bezoekgedrag en informatie op die je webbrowser meestuurt om te kunnen
bepalen op welke wijze mijn website gebruikt wordt.
• Wanneer je je inschrijft voor mijn blog posts, ontvang je een melding per mail. Je
kunt je altijd weer uitschrijven.
• Bij het sluiten van een overeenkomst hebben wij persoonsgegevens van je nodig om
de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zoals facturatie en het aangaan van de
overeenkomst. Die informatie bewaar ik voor de periode van vijf jaar. Dat moet van de
belastingdienst.
• Je gegevens zullen nooit of ter nimmer beschikbaar worden gesteld aan derden en ik
maak geen commercieel misbruik van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
• Ik span mij ervoor in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan
goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of
klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: joel@input2media.com
• Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van
deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
• Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van
de Autoriteit Persoonsgegevens.
• Dit privacy-statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met mijn website zijn verbonden.
• Mijn website kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor en achternaam,
geslacht, email, telefoonnummer en IP-adres. Je hebt het recht om je persoonsgegevens
in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ons een verzoek sturen tot inzage,
correctie of verwijdering.
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