
AVG IenkeGoldewijk.nl 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese privacywetgeving, die sinds 
25 mei 2018 in de hele Europese Unie (EU) geldt.  

Eigenaresse van IenkeGoldewijk.nl is: Ienke Goldewijk  

IenkeGoldewijk.nl is een eenmanszaak. Ienke Goldewijk is de enige die nieuwsbrieven 
mailt en email beantwoordt. 

Zij is te bereiken via:  

1. Website Ienkegoldewijk.nl  

2. e-mail met ienke@IenkeGoldewijk.nl 

3. Facebook Ienke Goldewijk 

Waarom verzamelt IenkeGoldewijk.nl persoonsgegevens: 

Om op de vraag van de klanten te kunnen antwoorden en om aan belangstellenden 
informatie van IenkeGoldewijk.nl door te geven. Ook heb ik persoonsgegevens om 
inkoop te kunnen doen en mijn administratie op orde te hebben.  

Gegevens van klanten/leveranciers van IenkeGoldewijk.nl zijn:  

• N.a.w. gegevens 

• Email-adressen  

• Adressen voor het opsturen van aankopen of facturen 

• Telefoonnummers  

Gegevens van klanten/leveranciers van IenkeGoldewijk.nl worden bewaard via: 
1.Eventgoose.com, email 2.Digitale administratie, email 3.Telefoon voor bellen, sms en 
whatsapp, telefoonnummers 4. Facebook 

Hoe komt IenkeGoldewijk.nl aan deze gegevens:  

1. Klanten kunnen hun emailadres of telefoonnummer geven als zij zelf 
geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief van IenkeGoldewijk.nl of in cursus- of 
dansaanbod van IenkeGoldewijk.nl.  

2. Klanten mailen mij via het contactformulier van mijn website. Dan ontvang ik hun 
emailadres en kan ik hen antwoorden op hun vraag.  

3. Via de website geven bezoekers aan om mijn nieuwsbrief te willen ontvangen, of 
zij mailen mij met een vraag.  

4. Klanten kunnen Ienke Goldewijk toevoegen op Facebook.  

5. Ik noteer naam en telefoonnummer en desgewenst email van de klant om vragen 
te kunnen beantwoorden of opgevraagde informatie te kunnen verzenden.  

Hoe lang bewaar ik deze gegevens:   



1. Eventgoose: deze gegevens worden bewaard totdat klanten aangeven te willen 
worden verwijderd of na vijf jaar.  

2. In de (digitale en analoge) administratie  bewaart IenkeGoldewijk.nl gegevens van 
klanten, locaties en zakelijke contacten.  

3. Via de website kunnen mensen mij een vraag stellen. Ik voeg hen toe aan 
mailchimp of beantwoord hun email. Emailadressen bewaar ik ongeveer 6 
maanden, daarna verwijder ik de ontvangen en verstuurde email, met 
uitzondering van mails die gaan over afspraken of interesse in cursussen of ander 
aanbod van IenkeGoldewijk.nl  in de toekomst.  

4. Zodra klanten vragen om hun gegevens te wissen dan zal dit binnen vier weken 
worden gerealiseerd. 

Bescherming van de websitegegevens op IenkeGoldewijk.nl gaat via een SSL-certificaat. 

Meer informatie is te vinden op: 

• Privacy en Cookies IenkeGoldewijk.nl  

• Algemene Voorwaarden IenkeGoldewijk.nl  

 

 


