
Privacyverklaring Carbon Communicatie 
In dit document lees je hoe Carbon Communicatie persoonsgegevens verwerkt. Deze 

privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7-6-2018. 

De gegevens worden verwerkt door Carbon Communicatie, kvk-nummer 56403895.  

De manier waarop Carbon Communicatie gegevens verkrijgt 
Carbon Communicatie verkrijgt gegevens van klanten. Dit zijn over het algemeen de contactgegevens 

van (contactpersonen bij) klanten en stakeholders. In sommige gevallen komen deze 

contactgegevens overeen met de privégegevens van klanten, zoals bijvoorbeeld bij ZZP-ers. 

Daarnaast verzameld Carbon Communicatie (analyse)data via haar website.  

De gegevens die Carbon Communicatie verwerkt 
Carbon Communicatie verwerkt van bedrijven en haar contactpersonen: 

1. NAW-gegevens, 

2. Contactgegevens waaronder e-mailadres en telefoonnummers, 

3. IP-adres en andere door de website verzamelde data, 

4. Communicatie tussen deze mensen/ partijen en Carbon Communicatie.  

Doeleinden 
Carbon Communicatie gebruikt deze gegevens om: 

1. Contact te onderhouden, te communiceren, te factureren en geld te innen, 

2. Dienstverlening aan te bieden, 

3. Het voeren van een kloppende administratie, 

4. Het verbeteren van de website of dienstverlening. 

5. Het meten van (online) resultaten.  

6. Marketing 

Verstrekking aan derden 
Carbon Communicatie kan gebruik maken van diensten van derden waarvoor deze toegang moeten 

hebben tot persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ZZP-ers, bedrijven en bureaus op 

bijvoorbeeld het gebied van websitebeheer en (financiële) administratie. Derden mogen 

persoonsgegevens slechts gebruiken voor doeleinden voor Carbon Communicatie. Daarnaast kan 

Carbon Communicatie persoonsgegevens verstrekken als zij hier wettelijk toe verplicht is. Carbon 

Communicatie zal gegevens nooit verstrekken voor commerciële doeleinden.  

Hoe lang Carbon Communictie gegevens bewaart 

Carbon Communicatie bewaart de meeste gegevens voor het voeren van een goede administratie of 

het met terugwerkende kracht kunnen verantwoorden van projecten. Daarvoor wordt bijvoorbeeld 

mailwisseling niet direct na een project weggegooid. Voor overige gegevens geld dat Carbon 

Communicatie deze verwijdert zodra deze niet meer relevant zijn voor de doeleinden die hierboven 

beschreven staan.  



Hoe je gegevens beveiligd worden 
Carbon Communicatie beveiligd gegevens op verschillende manieren. Denk hierbij aan het geupdatet 

houden van software en het offline bewaren van gegevens zodat de kans op een (online) lek 

minimaal is.  

Bewaartermijn 
Carbon Communicatie bewaart gegevens standaard zolang deze nodig zijn om haar dienstverlening 

te doen. Functionele data, zoals mailverkeer en financiële/factuurdata worden langer bewaard. In 

het geval van factuurdata blijft deze net zo lang bewaard als de daarvan gebruikmakende 

administratie.  

Inzage, correctie en verwijdering 
Je kunt ten alle tijde inzage krijgen in de persoonsgegevens die Carbon Communicatie van jou 

bijhoudt. Stuur hiervoor een mail naar: info@carboncommunicatie.nl . Carbon Communicatie geeft 

in principe binnen twee maanden inzage. Je kunt je toestemming je gegevens te gebruiken altijd 

intrekken. Daarnaast heb je recht op aanpassing en/of verwijdering van gegevens. Ook daarvoor mail 

je naar info@carboncommunicatie.nl . Let erop dat Carbon Communicatie slechts in een beperkt 

aantal gevallen meer data bijhoudt dan wettelijk verplicht.  

Klachen 
Natuurlijk kan je altijd een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder.  
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