
Bescherming persoonsgegevens
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Ik, Miriam Overlach, zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden 
verkopen en/of verstrekken.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 
Telecommunicatiewet.

Miriam Overlach
Binnen Vissersstraat 9
1013GC Amsterdam
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit 
privacy-statement.
Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer u bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download heeft aangevraagd of 
een product heeft aangekocht in mijn webshop zal aan u gevraagd worden uw gegevens 
in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruik ik persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
• Om de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Ik verwerk uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder 
meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen 
zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Hoe lang bewaren ik uw persoonsgegevens?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een 
goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na het laatste 
contactmoment, waarna de gegevens vernietigd worden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. 
Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 
u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over die ik van u beschik in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar miriamoverlach@gmail.com. Om er zeker 
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. Ik reageer dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Protection of personal data
I take the privacy of personal data very seriously.
I, Miriam Overlach, will not pass your personal information to third parties
sell and / or provide.
I only process personal data for the purpose for which they were provided and in
accordance with the General Data Protection Regulation (AVG) and the
Telecommunication law.

Miriam Overlach
Binnen Vissersstraat 9
1013GC Amsterdam
is responsible for the processing of personal data as shown in this
privacy statement.
What data do I collect?
When you are registered for my newsletter, you have requested a download or
a product has been purchased in my webshop will be asked for your data
to fill in. I only process the data that you provide to us.

For what purpose and on what basis do I use personal data?
The data is collected and stored for the following purposes:
• To call or e-mail you if necessary to provide our services
able to carry.
• To deliver goods and services to you.
• To be able to reach partners or interested parties if necessary.
• To further develop / optimize the service.

I only process your personal data in accordance with the law. This means (under
more) that the data is only processed for the purpose for which it was obtained
and in a proper / careful manner in accordance with the law and these Regulations.

How long do I keep your personal data?
I do not store your personal data longer than is necessary for one
good administration. For this a seven-year term is used after the last one
moment of contact, after which the data is destroyed.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data.
In addition, you are entitled to your consent to the data processing
withdraw or object to the processing of your personal data by me.
You also have the right to data portability. That means that
you can submit a request to me for the personal data I have about you
send a computer file to you or another organization mentioned by you. YOU
you can request access to, correction, deletion, data transfer from your
personal data or request for withdrawal of your consent or objection on the
send processing of your personal data to miriamoverlach@gmail.com. To be sure
to be aware that the request for access has been made by you, we ask you for a copy of your re-
quest proof of identity with the request. Make your passport photo, in this copy
(machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport) and
passport number black. This is to protect your privacy. I will respond as soon as possible, but wit-
hin four weeks, at your request.


