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PRIVACYSTATEMENT 

Met Bep 
 

 

INLEIDING 

Ik kom op twee manieren aan persoonsgegevens van u: 

-Doordat u het contactformulier invult op bepmaltha.nl 

-Doordat u het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief invult op bepmaltha.nl 

Deze formulieren bereiken mij vervolgens in de vorm van een email. 

 

Ik vraag niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om contact met u op te nemen of om u mijn nieuwsbrief te sturen. Uw 

persoonsgegevens zullen door ons niet worden doorgegeven aan derden, anders dan in dit document beschreven.  

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Gegeven toestemming voor 

toezending van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment intrekken (link onderaan iedere nieuwsbrief). Uw 

contactpersoon inzake privacy is: Bep Maltha, bereikbaar via info@bepmaltha.nl of 06-51519360. Ook heeft u het recht een 

klacht in te dienen bij mij en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

CONTACTFORMULIER 

 

Ik verzamel de volgende gegevens van u: 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Emailadres 

• Telefoonnummer 

 

De door u verstrekte gegevens worden door mij alleen gebruikt om contact met u te voeren over uw vraag of bericht. U 

abonneert zich met het contactformulier niet automatisch ook op de nieuwsbrief. Ik geef deze gegevens niet door aan derden. 

Uw gegevens bevinden zich wel op het invulformulier op mijn website en in een extern mailprogramma. Ik bewaar uw 

gegevens tot 7 jaar na einde van het jaar waarin het contact is afgerond. 

 

 

AANMELDFORMULIER NIEUWSBRIEF 

 

Ik verzamel de volgende gegevens van u: 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Emailadres 

 

Ik bewaar deze gegevens omdat u mij daar toestemming voor gegeven hebt. De door u verstrekte gegevens worden door mij 

alleen gebruikt om u nieuwsbrieven te sturen vanuit Met Bep of vanuit bedrijven waarvan ik mede-eigenaar ben. Ik geef uw 

gegevens niet door aan overige derden. Uw gegevens bevinden zich wel op het invulformulier op mijn website en in een 

extern mailprogramma. 

Ik bewaar uw gegevens tot uw afmelding. U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link 

onderaan iedere nieuwsbrief of door het formulier Afmelden Nieuwsbrief in te vullen op onze website: 

https://bepmaltha.nl/Afmelden-Nieuwsbrief. Uw gegevens inzake de nieuwsbrief worden dan per ommegaande verwijderd. 

 

 

 

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Mijn website is ondergebracht op de servers van Strato, en heeft een SSL certificaat.  

Ik doe mijn uiterste best om met organisatorische en technische maatregelen uw persoonsgegevens te beveiligen en eis dit 

ook van derden die uw gegevens van mij krijgen. Mijn administratie is kleinschalig, beperkt tot het noodzakelijke en vooral 

waar mogelijk lokaal, zodat beveiliging overzichtelijk is.  Opslag van uw gegevens vindt plaats op laptop, back-up harddisk, 

stick, mobiele telefoon, email- en website-servers. De toegang tot uw gegevens is zowel fysiek (achter slot) als digitaal 

(beveiliging met wachtwoorden, encryptie) beperkt tot slechts die personen die toegang horen te hebben. Mijn laptops zijn 

voorzien van up to date virusscanner en firewall. Mijn mobiele telefoons zijn voorzien van de voor hen meest recent 

beschikbare software versies, van een beveiligde toegang, en staan altijd onder mijn toezicht van de eigenaar. Ik gebruik geen 

openbare, onbeveiligde wifi. Minimaal één back-up harddisk en stick ligt opgeslagen in een brandkluis. 
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COOKIES: 

 

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugsturen naar de website die ze 

plaatst. Er zijn verschillende soorten cookies, zoals functionele, en analytische cookies. 

 

De website van Met Bep gebruikt zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies slaan het bezoek aan de website tijdelijk op en 

worden bij het sluiten van de browser weer gewist. Dit type cookie slaat geen informatie op over de gebruiker, maar is nodig 

om uw gebruiksgemak te vergroten. 

 

Analytische cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring verder te optimaliseren. Dit omvat statistieken die door 

derden aan websitebeheerder worden verstrekt en de weergave van gepersonaliseerde advertenties door het volgen van de 

gebruikersactiviteit op verschillende websites. 

 

De website kan inhoud of functies aanbieden die door derden op eigen verantwoordelijkheid worden geleverd. Deze derden 

kunnen hun eigen cookies plaatsen nadat u daarmee akkoord bent gegaan, bv om de activiteit van de gebruiker te volgen of 

om hun aanbiedingen te personaliseren en te optimaliseren. 
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