
Privacy verklaring Kimoptilt 

Als onderneming ben ik verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee 
gebeurt en hoe ze worden bewaard & beveiligd. Deze verklaring dient beknopt, transparant, begrijpelijk en 
gemakkelijk toegankelijk te zijn. 

Om welke persoonsgegevens gaat het en waarom zijn ze nodig? 
Wanneer er een opdracht is afgerond, zoals bijv. een filmproductie, een workshop of een ontwerp- of 
kleuropdracht stuur ik na oplevering een factuur. Voor een factuur heb ik onderstaande gegevens nodig: 
•Naam bedrijf 
•Voor- en achternaam opdrachtgever/contactpersoon 
•Adresgegevens 
•Telefoonnummer 
•E-mailadres 
•IBAN 
•Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer 

Het is wettelijk verplicht om naam en adresgegevens op een factuur te zetten (wettelijke grondslag). 

Waar bewaar ik de persoonsgegevens? 
E-mails bewaar ik in een geordende mappen structuur in mijn mail programma op mijn computer. Ik maak 
regelmatig een back-up van mijn computer op een externe harde schijf. Deze bewaar ik in een afgesloten kast. 
Mijn computer en iPhone zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Ordners met 
facturen van eerdere jaren staan in een afgesloten kast in een afgesloten kantoorruimte. 

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard? 
Zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven 
jaar te bewaren. 

Met wie deel ik gegevens? 
Het kan voorkomen dat ik een opdracht niet of niet helemaal zelf kan doen, in dat geval huur ik een andere ZZP-
er in om mij te assisteren of om de opdracht van me over te nemen. Deze ZZP-er geef ik dan de 
contactgegevens die op dat moment handig zijn om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Waarschijnlijk de 
naam van de opdrachtgever/contactpersoon in combinatie met het telefoonnummer en/of het e-mail adres van de 
opdrachtgever/contactpersoon.  

Ook worden uw gegevens met deze organisatie gedeeld: 
•Force Finance boekhoudkantoor, voor een correcte bedrijfsadministratie 
•ASN bank, voor afhandelen van betalingen 
•De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht. 

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen? 
Neem in dat geval contact met me op dan bekijken we de mogelijkheden. 
Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of 
een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. 

Heeft u tips, vragen of andere feedback? 
Laat het weten via kimoptilt.nl, daar kunt u mijn gegevens vinden of het contactformulier op de site gebruiken. 

 


