
PRIVACYBELEID EN COOKIEVERKLARING
Parels Verbinding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring. U leest in deze verklaring wat we verzamelen, waarom we het verzamlen, de 
grondslag en de bewaartermijn. Door gebruik van deze website ga je akkoord met dit privacy- en
cookiebeleid. Ook wanneer je offline gegevens deelt, ga je akkoord met deze privacyverklaring. Parels 
Verbinding gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Contactgegevens
Website:  https://www.parelsverbinding.nl 
E-mailadres:  info@  parelsverbinding.nl  
Mobiel:  06-44821846
Facebook:  www.facebook.com/parelsverbinding

Persoonsgegevens
Parels Verbinding verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze  website, diensten, 
producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW gegevens
–  Telefoonnummer
–  E-mailadres
–  Geboortedatum
– IP adres (wanneer u op de website bent)
– Bij bedrijven ook kvk nummer en bedrijfsnaam
– Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt bijvoorbeeld schriftelijk, digitaal of door het
contactformulier in te vullen.
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bestelgegevens (inclusief rekeningnummer en bestelnummer)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Parels Verbinding verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van bezoekers of
klanten, tenzij dit bij wet bepaald is, deze gegevens actief door jou aan Parels Verbinding verstrekt zijn of als
jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wij verzamelen geen gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Tenzij er schriftelijke toestemming
voor is van ouders, voogd en/of verzorgers. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een
bezoeker op de website ouder is dan 16 jaar. 
Voorkom dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming door betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van uw kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat zonder toestemming van u persoonlijke 
gegevens zijn verzameld of van een minderjarige, neem dan contact op via info@parelsverbinding.nl. De 
informatie wordt dan verwijderd.

https://www.parelsverbinding.nl/
mailto:info@parelsverbinding.nl
mailto:info@parelsverbinding.nl


Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens
verwerkt.
Parels Verbinding verwerkt jouw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de diensten en/of 
producten van Parels Verbinding en/of omdat u deze zelf verstrekt. (Bijvoorbeeld door het invullen van het
contactformulier.) De gegevens worden verzameld voor de volgende doelen en op basis van de volgende
grondslagen:

Doel  Grondslag
Om goederen en producten bij u af te leveren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering

van de overeenkomst, dienst, product of 
abonnement.

Het afhandelen van uw betaling. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst, dienst, product of 
abonnement en wettelijk verplicht.

Om contact met u te kunnen opnemen
(telefonisch, schriftelijk, per mail, sociale media,
whatsapp) voor de uitvoering en levering van
goederen en diensten.

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst, dienst, product of 
abonnement.

Om u de mogelijkheid te bieden een account aan
te maken.

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst, dienst, product of 
abonnement.

Om u te kunnen informeren over nieuwe
vergelijkbare diensten/producten en wijzigingen van
bestaande diensten/producten

Gerechtvaardigd belang.

Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of 
reclame

Omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven

Parels Verbinding verwerkt ook persoonsgegevens 
als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens 
die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Voor het uitvoeren en/of naleven van een
wettelijke verplichting

Om te kunnen voldoen aan de
belastingwetgeving.

Op basis van een wettelijke plicht.



Bewaartermijn
Parels Verbinding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder vind je een overzicht van hoelang
jouw persoonsgegevens bewaard worden en waarom.

Persoonsgegevens Termijn Reden
Voor- en achternaam
Adresgegevens + woonplaats

7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw
betaling

Bestelgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw
betaling

Uw bedrijfsnaam en kvk
nummer (bij bedrijven)

7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw
betaling

Uw telefoonnummer 2 jaar na insturen van het nummer Zodat wij eventuele gegevens
van jouw kunnen terugvinden 
en op kunnen vragen of contact 
met jou op kunnen nemen na 
het invullen van het 
contactformulier. 

Uw e-mailadres Zolang je een dienst/product 
afneemt bij Parels Verbinding 
en/of je staat ingeschreven voor 
de nieuwsbrief.

Zodat wij eventuele gegevens
van jouw kunnen terugvinden 
en op kunnen vragen of contact 
op kunnen nemen na het 
invullen van het
contactformulier of je een 
nieuwsbrief sturen.

Uw geboortedatum 2 jaar nadat jij het hebt 
opgegeven

Zodat wij je kunnen verrassen 
op je verjaardag.

Uw IP adres 30 dagen na uw bezoek op de
website

Parels Verbinding analyseert 
jouw gedrag op de website om
daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van af
te stemmen op jouw voorkeuren

Gegevens van jou gekregen
door het ingevulde
contactformulier

2 jaar nadat jij het hebt 
opgegeven

Zodat wij eventuele gegevens
van jouw kunnen terugvinden 
en op kunnen vragen of contact 
op kunnen nemen na het 
invullen van het 
contactformulier.

Overige persoonsgegevens die
je zelf actief verstrekt

2 jaar nadat jij het hebt 
opgegeven

Zodat wij eventuele gegevens
van jouw kunnen terugvinden 
en indien nodig contact kunnen 
opnemen

Gegevens over jouw activiteiten
op de website van Parels 
Verbinding en Spotify.

30 dagen na uw bezoek op de
website

Parels Verbinding analyseert 
jouw gedrag om de website te
verbeteren en het aanbod van
producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren



Delen van persoonsgegevens met derden
Parels Verbinding verkoopt jouw persoonsgegevens niet en zal uitsluitend jouw persoonsgegevens
verstrekken met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Parels Verbinding verstrekt alleen jouw persoonsgegevens aan 
andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming. Met de volgende derden deelt Parels Verbinding jouw
persoonsgegevens:

Derde Doel delen Welke gegevens?
Boekhouder- en belastingdienst Om belastingaangifte te doen Inkoop- en verkoopfactuur

Bank Om betalingen te generen voor
Parels Verbinding

Bankrekeningnummer (IBAN), 
naam

Boekhoudsysteem e-
boekhouden.nl

Om facturen en offertes op te
maken. 

Persoonsgegevens die nodig
zijn om facturen en offertes op
te maken.

Website- en e-mailprovider Voor de website en mails van 
Parels Verbinding

Contactgegevens die jij hebt
ingevuld op de website

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 Parels Verbinding en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@parelsverbinding.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij 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. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken,
op jouw verzoek.

Parels Verbinding wijst je er tevens op 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

Beveiliging persoonsgegevens
Parels Verbinding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Parels Verbinding maakt gebruik van een SSL-certificaat. Dit is te zien aan de ‘https’
aan het begin van de url van de website en het hangslotje aan de linkerkant. 
Onze laptops, mobiels, i-pads  en mailboxen zijn vergrendeld met een wachtwoord. Gevoelige informatie 
wordt alleen op een externe harde schijf opgeslagen. 



COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van je computer, tablet of smartphone. Parels Verbinidng gebruikt functionele en analytische 
cookies. Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden 
ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijk cookie op om  te controleren of je browser cookies
accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. 
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave 
opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij”
selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies 
verwijderd.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies.
Toestemming is voor analytische cookies niet nodig. 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. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op
de website Parels Verbinding worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn de sociale
media-bedrijven.

Social media buttons
Op de website van Parels Verbinding zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen
promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Youtube.
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook of youtube zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de
privacyverklaring van het platform (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht 
naar en door de accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De media-accounts stellen zich te 
houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook / youtube
Wij maken gebruik van Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten van Facebook. Deze zijn
de verantwoordelijkheid van Facebook zelf. Alleen als wij specifieke informatie van klanten aanleveren
bij bijvoorbeeld Facebook zijn wij verantwoordelijk, maar dit doen wij niet. Als dit moet wordt het alleen 
gedaan na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

Wijzigingen
Parels Verbinding houdt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden
direct in werking na plaatsing op de website. Parels Verbinding neemt de bescherming van uw gegevens 
serieus. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik neem dan contact met ons op via info@  parelsverbinding.nl  .

Aangepast op 19 januari 2022
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