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Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop Shirley Kasidin Office Support jouw 

persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Shirley Kasidin Office Support neemt 

jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In 

de Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en voor welke doelen jouw 

gegevens opgeslagen worden. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met 

betrekking tot onze verwerking van jouw persoongegevens.  

 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy 

Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met 

shirley@kasidin.nl 

Wie is Shirley Kasidin Office Support 

Shirley Kasidin Office Support is een eenmanszaak welke wordt gedreven door Shirley Kasidin en 

richt zich op ondernemingen. De gegevens van Shirley Kasidin Office Support zijn als volgt: 

shirley@kasidin.nl | +31 (0)6 5085 9994 

BTW nr. NL001622251B60 | KvK nr. 73544418 

Wanneer Shirley Kasidin Office Support jouw persoonsgegevens verwerkt, is Shirley Kasidin Office 

Support de verwerkings-verantwoordelijke. 

 

Hoe gebruikt Shirley Kasidin Office Support jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Shirley Kasidin Office Support jouw 

persoongegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Shirley Kasidin Office 

Support voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen 

verwerken en hoe lang de gegevens door Shirley Kasidin Office Support worden bewaard. Om het 

overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

 

Klantenbeheer 

Doeleinde   : Beheer klantengegevens 

Gegevens   : NAW-gegevens, E-mailadres 

Grondslag   : Uitvoering van de overeenkomst 

Bewaartermijn  :  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
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Website 

Doeleinde   : Website analytics 

Gegevens  : Surfgedrag, Locatie 

Grondslag  : Gerechtvaardigd belang  

Betrokken belang : Commercieel belang 

Bewaartermijn   : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Shirley Kasidin Office Support heeft gegevens over jou in bezit omdat jij gegevens aan ons verstrekt 

hebt, en omdat Shirley Kasidin Office Support gegevens van andere partijen heeft verkregen. 

 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten 

met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan. 

 

Recht op inzage 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoongegevens 

wilt zien die bij Shirley Kasidin Office Support over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage 

doen. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Shirley Kasidin 

Office Support. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 

Recht op rectificatie 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van 

een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Shirley Kasidin Office Support. Je kunt 

verzoeken dat Shirley Kasidin Office Support je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of 

afschermt. 

 

Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Shirley Kasidin Office Support vastgelegd zijn? Dan heb je het 

recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Shirley 

Kasidin Office Support niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.  

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
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Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Shirley Kasidin Office Support jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht 

op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens 

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via shirley@kasidin.nl. Het streven is om binnen 

een week te reageren. 

 
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Shirley Kasidin Office Support ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die je bij je bezoek aan een website worden 

meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je 

computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De cookies die via de website 

worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet 

beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes 

(tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, 

zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Shirley Kasidin 

Office Support je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar shirley@kasidin.nl  

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Shirley Kasidin Office Support jouw 

gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar shirley@kasidin.nl   Daarnaast kan je altijd 

contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van 

privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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