
 

Privacyverklaring PZ Communicatie 
 
Wie wij zijn 
PZ Communicatie 
Noordweg 81 
3704 GL Zeist 
+316 28104069 
info@pzcommunicatie.nl 
www.pzcommunicatie.nl 
 
Welke gegevens wij van jou verwerken 

● Geslacht 
● Voorletters 
● Achternaam 
● E-mailadres 
● Telefoonnummer 

 
We hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, 
tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pcommunicatie.nl, dan 
verwijderen wij deze informatie. 
 
Waarom wij jouw gegevens verwerken 
Maak je gebruik van onze dienstverlening, dan gebruiken we jouw gegevens: 

● Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren (overleg per telefoon of e-mail) 
● Het versturen van de factuur 

 
We bewaren en gebruiken deze gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Je gegevens worden 
niet zonder jouw toestemming gedeeld met derden. We bewaren de gegevens totdat je geen gebruik 
meer wenst te maken van onze dienstverlening of totdat je zelf bij ons aangeeft dat we jouw gegevens 
niet meer mogen bewaren. Dat kan door een mail te sturen naar info@pzcommunicatie.nl. 
 
Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief of het contactformulier ingevuld, dan gebruiken wij jouw 
gegevens: 

● Om je de nieuwsbrief of de gevraagde informatie met de juiste persoonlijke aanhef en naar het 
juiste e-mailadres te kunnen sturen. 

 
Gegevens voor de nieuwsbrief bewaren en gebruiken we alleen voor het versturen van de nieuwsbrief, 
totdat jij zelf bij ons aangeeft, via de uitschrijflink of via een mail naar info@pzcommunicatie.nl dat je de 
nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. 
 
Gegevens uit het contactformulier bewaren en gebruiken we alleen voor het verstrekken van de 
gevraagde informatie. Als je besluit hier niet verder op te reageren of gebruik van te maken, wissen we je 
gegevens na drie maanden. Besluit je wel van onze dienstverlening gebruik te willen maken, dan lees je 
hierboven waar we je gegevens voor gebruiken.  
 
 
 



 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
PZ Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact met ons op via info@pzcommunicatie.nl. 
 
Als je je gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen 
Dan doen we daar niet moeilijk over. Stuur een mail naar info@pzcommunicatie.nl  met jouw verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier 
weken, op je verzoek. Ook willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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  
  

 


