
 

Sanne Portman Tekstproducties | 06-23702396 | www.sanneportman.nl | info@sanneportman.nl | KvK: 60709995 

PRIVACYREGLEMENT SANNE PORTMAN TEKSTPRODUCTIES   
 
Sanne Portman Tekstproducties, gevestigd aan Colijnplein 53, 3404 JM IJsselstein en ingeschreven bij 
de KvK onder nummer 60709995 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn ons ervan bewust dat u ons het vertrouwen geeft 
om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid 
om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij dan ook uit welke soort 
persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen. Deze 
privacyverklaring is op alle diensten van Sanne Portman Tekstproducties van toepassing. Door 
gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. 
 
CONTACTGEGEVENS: 
info@sanneportman.nl | Colijnplein 53 | 3404 JM IJsselstein | 06-23702396 | www.sanneportman.nl  
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
Sanne Portman Tekstproducties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier, in 

correspondentie of telefonisch 
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
Sanne Portman Tekstproducties verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
van u: 

- Alle bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die kenbaar worden middels een 
persoonlijk gesprek, audio- en/of beeldmateriaal en actief door opdrachtgever, geïnterviewde 
of overige betrokkenen in verband met een overeenkomst aan Sanne Portman 
Tekstproducties zijn aangeleverd.  

 
WAAROM HEEFT SANNE PORTMAN TEKSTPRODUCTIS DEZE GEGEVENS NODIG 
Sanne Portman Tekstproducties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- De overeenkomst uit te kunnen voeren/diensten te kunnen leveren 
- Het afhandelen van uw betaling (financieel en administratief)  
- Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren.  
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Sanne Portman Tekstproducties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
Sanne Portman Tekstproducties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar na afronding van de dienst/overeenkomst 
verwijderd.  
Daarnaast houdt Sanne Portman Tekstproducties zich uiteraard aan alle wettelijke bewaartermijnen.  
 
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
Sanne Portman Tekstproducties verstrekt uw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  
 
WEBSITES VAN DERDEN 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de 
website van Sanne Portman Tekstproducties zijn verbonden. Sanne Portman Tekstproducties kan 
namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw 
persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de 
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privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw 
gegevens omgaan. 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanne Portman 
Tekstproducties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@sanneportman.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Sanne Portman Tekstproducties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht 
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 
Sanne Portman Tekstproducties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sanneportman.nl.  
 
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING  
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website 
worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te 
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
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