
Groene Bij – PRIVACYVERKLARING 
 
Groene Bij, KvK-nummer: 61958662 gevestigd aan Molièrelaan 40, 3533VJ Utrecht is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
CONTACTGEGEVENS 
Groene Bij 
Molièrelaan 40, 3533 VJ Utrecht 
jeroen@groenebij.nl 
www.groenebij.nl 
 
 
PERSOONSGEGEVENS DIE GROENE BIJ VERWERKT 
Ik verwerk persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf 
aan mij verstrekt. Ook kan ik in het kader van een overeenkomst persoonsgegevens verwerken 
afkomstig van de opdrachtgever. In dat geval is er een verwerkersovereenkomst tussen Groene Bij en 
de opdrachtgever. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken: 
 
Naam, adres, telefoonnummer, mailadres, factuuradres, bankrekeningnummer, ip-nummer. 
 
Deze informatie is noodzakelijk voor een goede dienstverlening:  

• Om met u contact op te kunnen nemen 

• Voor het kunnen uitvoeren van een (met u) overeengekomen opdracht 

• Voor het uitvoeren van web-statistieken (alleen aantal bezochte pagina’s per ip-nummer) 

• Om facturen te kunnen versturen conform de vereisten van de Belastingdienst 
 
 
WETTELIJKE RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
Ik verwerk gegevens op basis van één of meer van de volgende grondslagen: 

• Toestemming van de betrokken persoon 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting 
 
 
OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS 
De persoonsgegevens worden bewaard voor zolang en voor zover ik deze gegevens nodig heb. De 
gegevens worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van het relatiecontact of de 
overeenkomst. 
Wanneer het relatiecontact of de overeenkomst eindigt dan worden uitsluitend de 
belastingtechnische gegevens bewaard voor een periode van 7 jaar. Na deze periode worden deze 
gegevens vernietigd.  
  
 
GEBRUIK VAN COOKIES EN/OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN 
Groenebij.nl maakt geen gebruik van cookies. Ook worden geen persoonsgegevens van u opgeslagen 
op de website. Voor het meten van de hoeveelheid websitebezoek wordt door de hosting provider 
per ip-nummer bijgehouden hoeveel pagina’s worden bezocht.  
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VERZOEK INZAGE, RECTIFICATIE, OF VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 
In het geval dat u, de door mij van u opgeslagen persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen, 
over te dragen, of te laten verwijderen, dan kan middels jeroen@groenebij.nl contact met mij 
worden opgenomen. Ter verificatie van uw identiteit kan ik om aanvullende informatie vragen. Het is 
mogelijk dat ik niet in alle gevallen aan het verzoek tegemoet kan komen. Wanneer dit het geval is 
zal ik u dit gemotiveerd laten weten. 
Mocht u, als betrokkene, een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem 
dan contact met mij op via jeroen@groenebij.nl. Mochten we er niet samen uitkomen dan kunt u 
altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
Ik neem de bescherming van Persoonsgegevens serieus en heb passende technische en 
organisatorische maatregelen getroffen om de betreffende Persoonsgegevens te beveiligen. 
Mocht er onverwachts iets niet goed gaan met de bescherming van de gegevens, of als ik het 
vermoeden heb dat dit het geval is, dan meld ik dit indien nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
 
HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN 
Ik verstrek uw persoonsgegevens alleen als u mij daarvoor toestemming hebt gegeven, ik daartoe 
verplicht ben op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste 
staat van een door mij te leveren product of dienst. 
De externe partijen die de persoonsgegevens onder mijn verantwoordelijkheid verwerken, doen dit 
uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die ik met hen heb afgesproken door middel van een 
verwerkersovereenkomst. 
 
 
WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring aangepast wordt. Op de website www.groenebij.nl 
vind u steeds de meest actuele verklaring.  
 
 
VRAGEN? 
Indien u, als betrokkene, gebruik wenst te maken van één van uw rechten, dan kunt u contact met 
mij opnemen via jeroen@groenebij.nl. Heeft u vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring dan 
kunt u via hetzelfde emailadres bij mij terecht. 
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