
 
 

Wie zijn wij? 
SocialBeardsNL V.O.F. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn 
gevestigd aan de Galvanistraat 12, 2871 XC te Schoonhoven. 

https://www.socialbeards.nl 

SocialBeardsNL V.O.F. respecteert je privacy. Wij willen transparant zijn over ons privacy beleid en 
hoe wij dit geïmplementeerd in onze bedrijfsvoering. 

Totdat je op onze website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert plaatsen 
wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele 
telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek aan onze website accepteer je de 
gebruikersvoorwaarden. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van 
toepassing is, zodra er een nieuwe versie van toepassing is, vindt je die automatisch op deze plek. 

Persoonsgegevens 
Jouw persoonsgegevens worden verzameld door SocialBeardsNL. Onder persoonsgegevens wordt 
alle informatie verstaan over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als 
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die 
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 
sociale identiteit. De AVG maakt onderscheid in 2 soort persoonsgegevens. Normale 
persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Soms wordt een 3e categorie genoemd in 
contracten. Het gaat dan om “gevoelige” persoonsgegevens als BSN-nummer en betaalgegevens. 

Wanneer verzamelen wij jouw gegevens? 
Wij kunnen je persoonsgegevens verzamelen als: 

- Je onze website bezoekt 
- Je gegevens achterlaat of invult om een (bel)afspraak te maken 
- Je inschrijft op onze nieuwsbrief 
- Je via onze website een workshop, masterclass of andere dienst of product afneemt 
- Je reageert op onze email marketingcampagnes 
- Je met ons een overeenkomst aangaat 

Waarom verzamelen wij jouw gegevens? 
Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de onderstaande doelen. 

- Om met je te kunnen communiceren. 
o Voor het versturen van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, of een aanbieding voor een 

nieuw product of dienst die wij introduceren. 
o Voor het beantwoorden van vragen die je ons stelt. 

- Om de overeenkomst die je met ons sluit uit te kunnen voeren. 
o Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en eventuele beëindiging van een 

overeenkomst. 
o Dit omvat o.a. het opstellen, verwerken, verzenden en innen van facturen. 

https://www.socialbeards.nl/


 
 

- Om onze website en socialmedia kanalen verder te kunnen ontwikkelen. 
o Door het plaatsen van analytische en/of tracking cookies. 

- Om te voldoen aan wet- en regelgeving. 
o Voor identificatie, bestrijding van fraude en voldoen aan een wettelijke verplichting. 

- Om gegevensuitwisseling met derden te kunnen uitvoeren in het kader van onze 
dienstverlening. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou? 
SocialBeardsNL kan, afhankelijk van welke rol je vervult, de onderstaande persoonsgegevens 
verwerken als je klant bent van ons bedrijf, bezoeker van onze website of lezer van onze nieuwsbrief 
of socialmedia uitingen. Wij verwerken uitsluitend normale persoonsgegevens. 

Als klant van ons bedrijf 

- Contact en NAW-gegevens 
- Financiële gegevens (bankrekeningnummer) 
- Accountgegevens socialmedia accounts of websites die wij voor je beheren 
- IP-adres 
- E-mailadres 
- Bedrijfsgegevens waaronder die van de contactpersoon 
- Overige door jezelf verstrekte informatie 

 

Als lezer van onze nieuwsbrief 

- Naam 
- E-mailadres 

 

Als gebruiker van onze website 

- IP-adres 
 

Als lezer van onze socialmedia uitingen 

- IP-adres 

Op basis van welke grondslag verwerken wij jouw gegevens? 
Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als wij hiervoor grondslag hebben. De Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende 
verwerkingen baseren wij ons op vier van deze grondslagen: 

- Toestemming 
o Voor het sturen van een nieuwsbrief, het opnemen van contact voor een 

(bel)afspraak, maar ook voor het sturen van een downloadlink voor een (gratis) 
product of dienst, of ander digitaal product 

- Overeenkomst 
o Wanneer jij als klant van SocialBeardsNL producten of diensten van ons afneemt en 

wij noodzakelijkerwijs persoonsgegevens verwerken om deze overeenkomst uit te 
kunnen voeren 

- Voldoen aan een wettelijke verplichting 



 
 

o Als wij een rechtmatige vordering ontvangen om gegevens te verstekken aan een 
bevoegde autoriteit.  

o Wij zijn ook wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verwerken om te kunnen 
voldoen aan onze verplichting tot het voeren van een financiële administratie 

- Ons gerechtvaardigd belang 
o Wanneer jij klant bij ons bent geweest bewaren wij je gegevens tot twee jaar na het 

laatste contactmoment om in de toekomst in contact met je te kunnen treden voor 
eventuele nieuwe aanbiedingen. Deze liggen altijd in het verlengde van de al eerder 
bij ons afgenomen producten of diensten 

Met wie delen wij jouw gegevens? 
Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken als dit niet expliciet uit deze 
privacyverklaring blijkt. Op SocialBeardsNL kan een wettelijke verplichting rusten om 
persoonsgegevens met derden te delen. Zodra wij met derden persoonsgegevens delen, worden 
hiervoor indien mogelijk verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee 
persoonsgegevens gedeeld worden zijn: 

- Derde partijen met wie SocialBeardsNL samenwerkt ten behoeve van het verlenen van 
diensten door deze derden, zoals o.a. maar niet beperkt tot communicatie- en 
marketingbureaus.  

- Derden met wie een opdrachtgever samenwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst 

- Onze boekhouder en accountant c.q. financieel adviseur, ten behoeve van de financiële 
administratie. 

- Onze softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. 
- Onze websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 
SocialBeardsNL bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om het eerder in deze 
privacyverklaring omschreven doel van iedere verwerking te bereiken. Het kan zijn dat wij op grond 
van bepalingen uit andere wet- en regelgeving een langere bewaartermijn moeten hanteren, zoals 
bijvoorbeeld het geval is bij het bewaren van de gegevens die op onze facturen staan. Hiervoor geldt 
een bewaartermijn van minimaal zeven jaar. Bij het vaststellen van een passende bewaartermijn 
wegen wij jouw en onze belangen af en kijken wij naar wat jij als betrokkenen redelijkerwijs zou 
mogen verwachten in het kader van de door ons geleverde producten of dienstverlening. 

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens? 
Op grond van de AVG heb je een aantal rechten die je met betrekking tot je persoonsgegevens kunt 
uitoefenen. Je hebt het recht om; 

- Inzage in je gegevens te vragen 
o Als betrokkenen heb jij het recht uitsluitstel te krijgen over het al dan niet verwerken 

van je persoonsgegevens en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen met 
betrekking tot de verwerking daarvan 

- Je gegevens te laten rectificeren als dit nodig blijkt 
o Je hebt het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen 

- Je gegevens te laten wissen 
o Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkenen wissing van hem/haar 

betreffende persoonsgegevens te verkrijgen 



 
 

- Je te beroepen op het beperken van het verwerken van je gegevens 
o Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  
- Je gegevens over te laten dragen aan een andere partij 

o Als betrokkene heb je het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens 
die verwerkt zijn door SocialBeardsNL in een gestructureerde, gangbare en machine 
leesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken dat deze rechtstreeks aan een andere 
partij worden doorgestuurd 

- Bezwaar te maken tegen het verder verwerken van je gegevens  
o Als betrokkene heb je te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke 

situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens. Als SocialBeardsNL een gerechtvaardigd belang heeft om je 
gegevens toch te verwerken en aantoonbaar de belangen tegen elkaar zijn 
afgewogen kan verwerking blijven plaatsvinden. 

 

Om je rechten uit te oefenen kan je ons per e-mail of post een verzoek sturen via de contactgegevens 
die hieronder staan vermeld. Om aan je verzoek te kunnen voldoen kunnen we om nadere 
informatie vragen om je identiteit te controleren. 

Vragen, opmerkingen of klachten 
Meer informatie over de rechten die je op basis van de AVG hebt, vind je ook op de website Uitleg 
over je rechten van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens ook een klacht indienen over ons gebruik van je persoonsgegevens als je dit nodig 
acht. 

Onze contactgegevens 
Vragen over deze privacyverklaring of over onze diensten kunnen worden gericht aan 
info@socialbeards.nl. Per post zijn we als volgt te bereiken: Galvanistraat 12, 2871 XC te 
Schoonhoven. Wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van je rechten kun je ons via al deze 
routes benaderen. 

Schoonhoven, 25-01-2023 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
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