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PRIVACYVERKLARING 

Magda The – Communication & Events, gevestigd aan Azijnmakerstraat 11, 2645 JW Delfgauw, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
Privacyverklaring.  

Magda The – Communication & Events respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, 
www.magdathe.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met 
de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke 
wet- en regelgeving. Tevens neemt Magda The – Communication & Events passende 
beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of 
onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.  
Door gebruik van deze website te maken ga je akkoord met de voorwaarden van het privacy beleid 
van Magda The – Communication & Events.  
 

Doelen verwerking persoonsgegevens  

Als je mij persoonlijke informatie verschaft, via mijn emailadres, mijn contactformulier op de website 
of via de factuurgegevens bij het afrekenen van een dienst of per post, kan ik die informatie 
behouden en gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder het afhandelen van jouw vraag of 
verzoek.  

Magda The – Communication & Events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• Om met je te communiceren over (een) offerte(s) die je hebt aangevraagd, een opdracht die 
je hebt verstrekt, over vragen die je mij stuurt of over de uitvoering van de overeengekomen 
dienstverlening en de levering van goederen en diensten. 

• Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten.  
• Om bezoekgegevens op de website van Magda The – Communication & Events, zijnde 

www.magdathe.nl bij te houden, waaronder jouw IP-adres.  
Kijk onder het kopje Cookies hieronder voor meer informatie over het gebruik van 
persoonsgegevens op de website. 

• Verzenden van mijn nieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt aangemeld. Totdat je je via de 
link onderaan de nieuwsbrief uitschrijft, bewaar ik jouw persoonsgegevens, te weten je naam 
en emailadres.  
 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

• Contactgegevens: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, emailadres, 
IP-adres. 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en 
telefonisch. 
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Magda The – Communication & Events heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals 
gegevens betreffende voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. 
Indien je Magda The – Communication & Events ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, 
dan wijs ik jou erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door mij van die gegevens.  
 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die je mij verstrekt, bewaar ik (ook in de Cloud) zolang als naar de aard van het 
onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per doel waarvoor ik jouw 
persoonsgegevens nodig heb en hetgeen is vastgelegd in de wet. Ik verstrek jouw persoonsgegevens 
niet aan derden, tenzij ik hier krachtens de wet toe verplicht ben.  

Cookies 

www.magdathe.nl maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van diverse soorten 
cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan een website, wordt opgeslagen op 
je computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden 
herkend, telkens als je de website bezoekt. 
Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen 
heeft voor het gebruik van de website. Let er wel even op dat sommige websites minder goed 
kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

De volgende cookies worden gebruikt op de website: 

• Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken 
en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene 
bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. 
Zie verder bij de paragraaf over Google Analytics. 

• Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en 
Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de 
betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 

Google Analytics - Services voor webanalyse 

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor mijn bezoekers, 
probeert de website continu te meten – m.b.v. Google Analytics – hoeveel bezoekers er op de 
website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruikt de website analytische cookies. 
Van de informatie die ik zo verzamel worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven mij 
inzicht in hoe vaak de website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, 
enzovoort.  
Hierdoor ben ik in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages worden niet naar personen 
herleid.  
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Links naar andere websites 

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. magdathe.nl 
draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees 
hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt. 

 
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Magda The – Communication & Events 
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan 
indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een 
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je 
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. Ik reageer zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar info@magdathe.nl of per post: Azijnmakerstraat 11, 2645 JW 
Delfgauw.  

Magda The – Communication & Events wil je er tevens op 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/  

 
Beveiliging persoonsgegevens  

Magda The – Communication & Events 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 jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op met via 
info@magdathe.nl  

Op deze privacy voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  

Magda The – Communication & Events behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande 
kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in deze privacy en cookie 
voorwaarden aan te brengen.  


