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Privacyverklaring Durf it 
 

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is niet meer dan vanzelfsprekend. Zeker voor ons bedrijf geldt:  

“Practice what you preach”. Deze privacyverklaring bevat informatie over de manier waarop wij van Durf it B.V. omgaan met persoonsgegevens. 

Contactgegevens: 

Edo Meinema, Durf it B.V. | Laan 21 1741 EA Schagen | +31 087 870 6601 | privacy@durfit.nl | http://www.durfit.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze gratis of betaalde diensten, je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of omdat je een 

contactformulier hebt ingevuld om bijvoorbeeld een online masterclass te volgen of om een strategiegesprek in te plannen. Hieronder vind je voor elk type 

verwerking een overzicht van de persoonsgegevens die wij daarvoor verwerken : 

 

 Bezoeken  

website 

Contactformulier / 

Inschrijving Nieuwsbrief  

Afnemen van gratis 

(online) diensten 

Afnemen van betaalde 

producten en/of diensten 

Voor- en achternaam  X X X 

(Factuur-)Adresgegevens    X 

Telefoonnummer    X 

E-mailadres  X X X 

Gegevens over jouw activiteiten op onze website X X X  

Bankrekeningnummer    X 

BTW nummer    X 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Durf it B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Het verzamelen van gegevens op basis van jouw activiteiten op onze website middels Toestemming; 

• Het verzenden van onze nieuwsbrief op basis van Toestemming; 

• Het beschikbaar stellen van gratis (online) diensten op basis van Toestemming; 

• Het kunnen uitvoeren van onze betaalde dienstverlening op basis van de Uitvoering van een Overeenkomst. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Durf it B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Durf it B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uitgezonderd 

hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Durf it B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou 

of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Durf it B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Durf it B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in 

te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen 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 Durf it B.V.. Je kunt een verzoek hiertoe 

indienen via privacy@durfit.nl.  

 

Durf it B.V. 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/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Durf it B.V. 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 ons op via privacy@durfit.nl 
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