
PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 

THE INNER AGENCY

 





VER ANTWOORDE L I JKE  VOOR  DE  V ERWERK ING :

The Inner Agency v .o . f .
Bl iek 15
4941 SG  RAAMSDONKSVEER
KvK-nummer:  81345585
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via :
info@theinneragency.nl



Wij verwerken de volgende
persoonsgegevens:

1 .       Voornaam
2.       Achternaam
3.       Adresgegevens en woonplaats
4.       Handelsnaam van eenmanszaak of  vof
5.       Vestigingsadres van eenmanszaak of  vof
6.       KvK-nummer van eenmanszaak of  vof
7 .       Telefoonnummer
8.       E-mailadres
9.       Geslacht
10.     Geboortedatum en geboorteplaats
11 .      IP-adres
12.     Locatiegegevens
13.     Overige persoonsgegevens die je  aan ons verstrekt
14.     Gegevens over  het surfgedrag van een   
         websitebezoeker
15.     Gegevens over  jouw activ iteiten op onze website
16.     Social  media accountnamen
17.     Bankrekeningnummer



B IJZONDERE  EN/OF  GEVOE L I GE  P ERSOONSGEGEVENS

Ben je klant bi j  ons,  dan kunnen wij  ook bi jzondere en/of  gevoelige
persoonsgegevens verwerken zoals :

1 .     persoonsgegevens waaruit  ras  of  afkomst bl i jkt ;
2 .     gegevens over  je  fysieke en mentale gezondheid;
3 .     gegevens over  je  seksuele voorkeur .

Deze bi jzondere en/of  gevoelige persoonsgegevens verwerken wij  om
jou zo goed mogeli jk  te kunnen koppelen aan een hulpverlener .  Deze
persoonsgegevens worden pas verwerkt  als  je  hier  vooraf  uitdrukkel i jk
schri ftel i jk  toestemming voor hebt gegeven.

HOE  KOMEN  W IJ  A AN  JE  P ERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt  v ia  e-mail ,  v ia
een vragenli jst  die je  zelf  moet invullen,  v ia  een bericht op social  media,
v ia  telefoon of  v ia  het onl ine contactformulier  op onze website.

WA AROM  VERWERKEN  W IJ  JE  P ERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens worden al leen door ons verwerkt  als  wi j  dit  volgens
de wet mogen en al leen voor de volgende doelen:

1 .     Uitvoering van de overeenkomst

Voor het communiceren met jou via telefoon,  e-mail ,  het  onl ine
contactformulier  of  social  media;
Voor het aanmaken van een account;
Voor het screenen van een hulpvraag en het koppelen van een cl iënt
aan een hulpverlener ;
Voor het informeren over  wi jzigingen in onze dienstverlening;
Voor het afhandelen van betal ingen.



2.    Reageren op een vraag of verzoek

Als je  contact met ons opneemt via telefoon,  e-mail ,  social  media of  het
online contactformulier  op onze website.

3.    Bezoek website

Om onze website beter  te laten werken,  het zoeken op onze website
eenvoudiger te maken,  onze service te verbeteren en aan te passen op
de wensen van de websitebezoeker .

4.    Nieuwsbrief

Om je onze nieuwsbrief  toe te kunnen sturen als  je  jezelf  hiervoor hebt
ingeschreven.  Onder elke nieuwsbrief  wordt de mogeli jkheid geboden
om jezelf  uit  te schri jven.

5.    Wetteli jke verplichting

The Inner Agency verwerkt  ook persoonsgegevens als  dit  noodzakeli jk  is
om te voldoen aan een wettel i jke verpl ichting zoals  bi jv .  de
administratiepl icht voor de Belastingdienst .

6.    Recensies

Wij  hebben ons belang om je persoonsgegevens te verwerken
afgewogen tegen jouw privacybelang en zul len in al le geval len niet
meer gegevens verwerken dan noodzakeli jk  om bovenstaande doelen te
bereiken.  



BEWA ARTERM IJN

DE L EN  MET  DERDEN

Wij  zul len je  persoonsgegevens niet  langer bewaren dan noodzakeli jk
om bovengenoemde doelen te real iseren.

1 .     Klantgegevens en betaalgegevens worden 7 jaar  bewaard ten
behoeve van onze wettel i jke administratiepl icht .  

2 .     E-mailberichten,  onl ine contactformulieren en privé berichten via
social  media worden 5 jaar  bewaard aangezien dat de wettel i jke
verjar ingstermijn is  voor vorderingen tot  schadevergoedingen en deze
gegevens als  bewijs  kunnen dienen.  

3 .     De gegevens voor het bi jhouden van onze websitestatist ieken door
Google Analyt ics  worden 50 maanden bewaard.

4 .     De vragenli jsten en intakeformulieren worden bewaard tot  en met
het voorstel len van een hulpverlener en een half  jaar  erna.  

5 .     Je kunt je  op ieder moment uitschri jven voor onze nieuwsbrief .  
Onder elke nieuwsbrief  v ind je een mogeli jkheid om dat te doen.

6.     Recensies op onze website en social  media kanalen worden pas
verwijderd als  je  hiervoor een verzoek tot  verwijdering indient .

The Inner Agency verkoopt of  verhuurt  je  gegevens niet  aan derden.  Je
persoonsgegevens worden al leen met derden gedeeld als  dit
noodzakeli jk  is  voor de uitvoering van de overeenkomst die je  met ons
hebt gesloten,  als  j i j  hier  toestemming voor hebt gegeven of  als  dit
noodzakeli jk  is  om te voldoen aan een wettel i jke verpl ichting.  

Met de bedri jven die je  gegevens voor ons verwerken,  hebben wij  een
verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zi jn gemaakt om
ervoor te zorgen dat zi j  vertrouweli jk  met jouw persoonsgegevens
omgaan en deze goed bevei l igen.



JE  RE CHTEN

Je gegevens worden gedeeld met de volgende part i jen:

1 .     Hostingprovider van onze website en e-mail
2 .     Leverancier  van website software
3.     Telefoonprovider
4.     Leverancier  van e-mailsoftware
5.     Part i j  voor  het versturen van onze nieuwsbrief
6.     Google Analyt ics  voor het bi jhouden van de websitestatist ieken
7.     Accountant
8.     Leverancier  van boekhoudsoftware
9.     Clouddienst  voor het opslaan van klantgegevens
10.   Leverancier  van CRM-systeem voor het opslaan van klantgegevens
11 .    Betaaldienst
12 .   Coaches waar wi j  mee samenwerken
13.   Facebook voor het maken van advertentiedoelgroepen
14.   Videobelsoftware 

Je gegevens worden niet  gedeeld met part i jen die gevestigd zi jn in
landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) .  Een
uitzondering hierop is  dat Google en Facebook gebruik maken van een
server  in de Verenigde Staten.  

Je hebt het recht de persoonsgegevens die wi j  van je verwerken,  in te
zien,  te wi jzigen of  te laten verwijderen.  Daarnaast  kun je ons verzoeken
de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval  de
gegevens niet  juist  z i jn ,  de verwerking onnodig is  of  de verwerking
onrechtmatig is .  

Ook kun je een bezwaar indienen tegen de verwerking van je
persoonsgegevens.  Tot  s lot  kun je de toestemming die je  hebt gegeven
aan ons om je persoonsgegevens te verwerken,  intrekken.  Wil  je  gebruik
maken van bovengenoemde rechten,  stuur dan je verzoek per e-mail
naar info@theinneragency.nl .



D AT A PORT A B I L I T E I T  

B E VE I L I G ING

The Inner Agency vraagt bi j  al le  verzoeken om een identif icatie ,  zodat
we zeker weten dat het verzoek door jou is  gedaan.  Wanneer je  een
kopie van je identiteitsbewijs  meestuurt ,  verzoeken we je de pasfoto,  de
strook met nummers onderaan het paspoort ,  het  paspoortnummer en
het Burgerservicenummer (BSN) zwart  te maken.  Dit  ter  bescherming
van je privacy.  

Tot  s lot  heb je de mogeli jkheid een klacht over  onze
gegevensverwerking in te dienen bi j  de Autoriteit  Persoonsgegevens via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Wanneer je  dit  wenst ,  zul len we de persoonsgegevens die we van je
verwerken,  naar  je  toesturen,  zodat je  deze kunt overdragen aan een
andere part i j .  De gegevens zul len in een Excel  bestand worden
aangeleverd.

Wij  nemen de verwerking van je persoonsgegevens serieus en hebben
daarom passende maatregelen genomen om misbruik ,  verl ies  en andere
vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen.  Het versleutelt
verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL) ,  het  maskeren
van delen van IP-adressen,  het gebruik van sterke wachtwoorden,
inlogcodes en een Touch-ID,  het regelmatig maken van een back-up en
het regelmatig updaten van onze website,  z i jn voorbeelden van deze
maatregelen.  

Als  je  v indt dat je  gegevens niet  goed bevei l igd zi jn of  als  je
aanwijzingen hebt dat je  gegevens worden misbruikt ,  stuur dan een 
e-mail  naar  info@theinneragency.nl .  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


COOK I E S

FUNCT I ONE L E  COOK I E S

GOOG L E  AN A L Y T I C S

Voor een zo goed mogeli jke werking van onze website maken wij
gebruik van een klein tekstbestand dat bi j  je  eerste bezoek aan onze
website wordt opgeslagen in de browser van je computer ,  smartphone
of tablet ,  genaamd cookie.  Wanneer je  onze website opnieuw bezoekt ,
kan de informatie die in de cookie is  opgeslagen,  teruggestuurd worden
naar onze website.  Door middel  van cookies kan The Inner Agency ook
zien hoe j i j  onze website gebruikt  en hoe wi j  de website
gebruiksvr iendeli jker  kunnen maken.  Tot  s lot  gebruiken wi j  cookies voor
het maken van gerichte reclame.

Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij  ervoor dat je  onze
website eenvoudiger kunt bezoeken.  Je hoeft  niet  steeds dezelfde
informatie in te voeren of  in te stel len want je  gebruikersvoorkeuren
bli jven bewaard.  Voor het plaatsen van functionele cookies ,  is  geen
toestemming nodig omdat deze cookies weinig tot  geen inbreuk maken
op je privacy.

Om inzicht te kr i jgen in het bezoekersaantal  van onze website en de
manier  hoe bezoekers onze website gebruiken,  maken wij  gebruik van
Google Analyt ics .  Via onze website worden er  daarom analyt ische
cookies geplaatst  van Google.  Deze analyt ische cookies maken weinig
inbreuk op je privacy omdat je  IP-adres voor deel  zal  worden
gemaskeerd.  De gegevens die Google verzamelt ,  zul len zi j  niet  voor
zichzelf  gebruiken.  Dit  hebben wij  met hen afgesproken in een
verwerkersovereenkomst.  Voor meer informatie hierover  kun je Google’s
privacy pol icy beki jken.



SO C I A L  MED I A

P ERSONA L I S EREN  V AN  RE C L AME

U I T S C H AKE L EN  EN  V ERW IJDEREN  V AN  COOK I E S

W IJZ IG INGEN  PR I V A C Y -  EN  COOK I E VERK L AR ING

Om het voor jou makkeli jk  te maken om contact met ons op te nemen
via social  media zi jn er  op onze website social  media buttons
opgenomen van Facebook,  Instagram, LinkedIn en Pinterest .  Deze
buttons werken door middel  van stukjes code die van de social  media
zelf  afkomstig zi jn .  Door middel  van deze codes worden cookies
geplaatst .  The Inner Agency heeft  daar  geen invloed op.  Je wordt dan
ook aangeraden de privacy-  en cookieverklar ingen van de social  media
kanalen te lezen,  om te weten hoe zi j  met privacy omgaan.

Om onze websitebezoekers onl ine nog beter  van dienst  te kunnen zi jn
en relevante advertenties van onze diensten te kunnen tonen,  maken wij
gebruik van tracking cookies .  Zo kunnen we via een Facebook Pixel  z ien
welke diensten je op onze website beki jkt  en kunnen we voor jou
interessante advertenties tonen via de mogeli jkheden van het
Facebook-advertentie platform.

Als  je  niet  wilt  dat  wi j  cookies gebruiken,  dan kun je v ia  de
browserinstel l ingen van je computer cookies uitschakelen en
verwijderen.  Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet  geplaatst
mogen worden.  Door het uitschakelen en/of  verwijderen van cookies ,
kan het wel  zi jn dat onze website niet  meer optimaal  werkt .

Deze privacy-  en cookieverklar ing is  voor het laatst  gewijzigd op 29 apri l
2021 .  In het geval  onze werkwijze verandert ,  z i jn wi j  genoodzaakt ook
deze privacy-  en cookieverklar ing te wi jzigen.  De nieuwe privacy-  en
cookieverklar ing wordt alt i jd op onze website gepubliceerd.


