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Een privacyverklaring is een document waarin je aan je
klanten, je websitebezoekers en anderen vertelt welke gegevens
je van hen gebruikt en waarvoor. Je privacyverklaring gaat over
jouw bedrijf, jouw dienstverlening en hoe jij met gegevens
omgaat. Het document is bedoeld om je klanten en anderen te
informeren. Het gaat om transparant zijn over wat jij doet. Dat
brengt een aantal dingen met zich mee. Het moet echt jouw
document zijn. Elk bedrijf is anders. Elke ondernemer is anders.
Het moet ook een duidelijk document zijn, wat de lezer kan
begrijpen. Het mooie van een privacyverklaring is dat er geen
vormvereisten zijn zoals we dat noemen. Dat betekent dat je
zelf kan bepalen hoe je privacyverklaring eruit komt te zien. Je
kunt je privacyverklaring dus zo opstellen dat het past bij jouw
klanten. Ook kun je hiermee opnieuw je missie en je visie
uitstralen. 

Er is ook een ander voordeel aan het opstellen van een goede
privacyverklaring. In de huidige tijd zijn onze gegevens geld
waard. Bedrijven gebruiken (of zelfs misbruiken) onze gegevens
te pas en te onpas. Hoe transparanter jij bent over hoe jij als
ondernemer omgaat met gegevens, hoe meer vertrouwen
(potentiële) klanten in je krijgen. Dit blijkt steeds vaker uit
onderzoek. En als je jezelf de vraag stelt of de manier waarop
een bedrijf omgaat met jouw persoonsgegevens invloed heeft
op hoe je naar dat bedrijf kijkt, dan zal het antwoord
waarschijnlijk ja zijn.

Pri v a c y v e r k l a r i n g



Je hebt vast en zeker weleens over de AVG (of GDPR) gehoord:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General
Data Protection Regulation). Dat is de Europese verordening
waarin is vastgelegd hoe wij met persoonsgegevens om moeten
gaan. In deze verordening zijn bijvoorbeeld verschillende
beginselen opgenomen, waarmee we rekening moeten houden
als we persoonsgegevens verwerken. Er staan echter ook een
aantal verplichtingen in. Het gaat dan meestal om documenten
die een ondernemer moet hebben opgesteld. 

En een van die verplichtingen is het hebben van een
privacyverklaring. Hierin informeer je de verschillende mensen
van wie je persoonsgegevens verwerkt over welke gegevens dat
zijn, waarvoor je ze gebruikt, hoe lang je ze bewaart en hoe je je
beveiliging hebt geregeld. Dat laatste uiteraard globaal, want je
wilt kwaadwillenden natuurlijk niet te veel informatie geven.

Het niet hebben van een privacyverklaring kan leiden tot
klachten, reputatieschade, boetes of een verbod op het gebruik
van bepaalde persoonsgegevens. Onnodig, want relatief
makkelijk vermijdbaar. En met dit e-book helpen we je daar
graag mee.   

Ve r p l i c h t i n g



Ja, dat kan elke ondernemer. Ik raad het ondernemers juist aan
om hier zelf mee aan de slag te gaan. De AVG verlangt dat jij
als ondernemer op een bepaalde manier omgaat met
persoonsgegevens. Dat impliceert dat je als ondernemer weet
welke persoonsgegevens je verwerkt, hoe en waarom. Als je dat
weet, dan kun je ook zelf je privacyverklaring opstellen. En
andersom geldt hetzelfde. Als je je privacyverklaring zelf hebt
opgesteld, dan weet je - als het goed is - hoe jij omgaat met
persoonsgegevens. 

Een privacyverklaring is weliswaar een juridische verplichting,
maar geen juridisch document zoals een contract waarin je
rechten en verplichtingen vastlegt. Behalve dat je
privacyverklaring duidelijk moet zijn, gelden er geen eisen aan
de vorm of de formuleringen. Je kunt je privacyverklaring dus
helemaal opstellen in jouw eigen stijl en passend bij jouw
(potentiële) klanten. 

Je moet weliswaar volledig zijn, maar je kunt je
privacyverklaring altijd weer aanpassen. Het hoeft dus niet
perfect te zijn de eerste keer. En dat kan ook niet. Je bedrijf
is continu in ontwikkeling en dus je privacyverklaring ook. Zorg
gewoon dat je je document - zeker in het begin - elke drie
maanden een keertje naleest en aanpast indien nodig. Let op!
Het idee is dat je mensen van te voren informeert als je
persoonsgegevens van hen gaat verwerken. Het aanpassen van
je privacyverklaring alleen is niet voldoende. Je zult de
gewijzigde privacyverklaring voor de start van de verwerking
moeten verstrekken aan je klanten. En waar een bestaande
verwerking berust op toestemming zal je opnieuw toestemming
moeten vragen voor de uitbreiding van de verwerking. 

Kan i k  d i t  w e l  z e l f?



In dit e-book vind je onder meer wat een logische opbouw is
rekening houdend met je klanten en welke stappen je kunt
doorlopen om te komen tot je eigen privacyverklaring.

Mocht je het lastig vinden om zelf teksten te bedenken en of
liever een format invullen, dan kan je een voorbeeldtekst
aanschaffen, die gebaseerd is op dit e-book.

Je kunt de teksten 1-op-1 overnemen, maar je kunt je ook alleen
laten inspireren. Let er wel altijd op dat je alleen die teksten
overneemt die kloppen bij jouw situatie. Is het bij jou net iets
anders, pas dan de teksten aan. Als je gebruik maakt van het
voorbeeld, dan komen in principe alle verplichte onderwerpen
aan bod. Zorg er wel voor dat je je uiteindelijke
privacyverklaring nog een keertje checkt aan de hand van de
lijst met minimale eisen zoals opgenomen in dit e-book.
 

Vo o r b e e l d



Toestemming
Overeenkomst
Wette l i jke  p l icht
Vitaa l  be lang
Algemeen be lang
Gerechtvaard igd be lang 

De zes  wette l i jke  gronds lagen :  

In je privacyverklaring moeten verplicht een aantal
onderwerpen opgenomen zijn, maar uiteraard alleen indien van
toepassing. Als je bijvoorbeeld geen Functionaris voor
Gegevensbescherming (FG) hebt, dan hoef je daar ook geen
contactgegevens van op te nemen. 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering zou ik echter
altijd opnemen in je privacyverklaring. Dus ook als je daar geen
gebruik van maakt. Je neemt dan op dat je niet doet aan
geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Als je er niets
over zegt, weet je klant niet of je er niet aan doet of dat je
vergeten bent om het op te nemen. Aangezien het doel is op een
duidelijke manier informeren, is mijn advies om kort te
benoemen dat je er niet aan doet.

De AVG stelt een aantal inhoudelijke eisen aan je
privacyverklaring. Zo moet je vertellen wie je bent en hoe
mensen contact met je kunnen opnemen. Ook moet je aangeven
welke categorieën persoonsgegevens je gebruikt, waarvoor en
op welke grondslag.

Minim a l e  e i s e n



Minim a l e  e i s e n

Zorg er voor dat je je uiteindelijke privacyverklaring nog een
keertje checkt aan de hand van deze lijst, zodat je zeker weet
dat je niet iets vergeten bent.

Wie  ben j i j
Contactgegevens
Contactgegevens FG
Welke persoonsgegevens
Waarvoor  gebru iken
Op welke  gronds lag
Onderbouwing gerechtvaard igd be lang
Met  wie  ga je  de len
Hoe lang bewaren
Rechten betrokkenen
Gegevens bui ten de  EU
Intrekken toestemming
Klachtmogel i jkhe id
Verpl icht ing & consequent ies
Geautomat iseerde bes lu i tvorming
Bevei l ig ing



In de praktijk zie je vaak dat de informatie in een
privacyverklaring gebundeld is. Dat wil zeggen dat alle
persoonsgegevens die een bedrijf gebruikt bij elkaar opgesomd
staan in één alinea, en dat in de volgende alinea alle doelen
vermeld staan. Bij mij roept dat echter altijd de vraag op welke
gegevens zij nu eigenlijk gebruiken voor een specifieke
verwerking. Dat blijkt daar namelijk vaak niet uit. Als je
bedenkt dat het doel van je privacyverklaring is het informeren
van (potentiële) klanten over wat jij doet met hun gegevens,
dan verbaast dat me. 

Als ik me abonneer op alleen je nieuwsbrief, dan heb je andere
gegevens van mij nodig dan als ik klant bij je word. En als ik
alleen online een cursus van je afneem, dan heb je wellicht
andere gegevens van mij nodig dan als je mij ook offline
begeleidt.  

Ik ben dus een groot voorstander van het uitsplitsen in
verschillende onderwerpen. Niet te veel uiteraard, want dan
wordt het een onoverzichtelijk geheel, maar ook niet helemaal
niet. Het is hierbij van belang dat je nadenkt over hoe jouw
(potentiële) klant het bekijkt vanuit zijn positie als klant. Niet
vanuit jouw positie als ondernemer vanaf de achterkant
bekeken. Voor jou is de financiële administratie erg belangrijk
maar voor je klant is dat slechts een klein onderdeel van de
dienstverlening. Mijn advies is dan ook om de verwerking van
financiële gegevens op te nemen onder het kopje diensten, en
niet onder een kopje administratie. Maar zoals gezegd, je
privacyverklaring is vormvrij, dus je kunt hier je eigen keuzes
in maken zolang het maar duidelijk is.

Wat  i s  e e n  h a n d i g e  o p b o u w?



Wie ben j i j?
Wie z i jn  de  betrokkenen?
Per  verwerking aangeven :

Welke gegevens
Voor  welk  doe l  en op welke  gronds lag
Hoe lang bewaren
Intrekken toestemming 
Onderbouwing gerechtvaard igd be lang 
Verpl icht ing tot  verstrekken gegevens?
Consequent ies  ind ien n iet  verstrekken .

Soc ia l  media
Rechten van betrokkenen

Rechten
Klachten
Geautomat iseerde bes lu i tvorming /
prof i ler ing

Met  wie  de len?
Verwerkers  en andere  part i jen
Doorgi f te  
Cookies  en Google  Analyt ics

Bevei l ig ing

De opbouw die ik adviseer is als volgt. Uiteraard voor zover van
toepassing. Als je bijvoorbeeld geen toestemming als grondslag
gebruikt, dan hoef je niets op te nemen over het intrekken van
deze toestemming.

Wat  i s  e e n  h a n d i g e  o p b o u w?



Eerst vertel je wie je bent. Vermeld altijd je handelsnaam, 
 eventuele statutaire naam indien afwijkend en KvK-nummer.
Ben je BV of NV vermeldt dan ook altijd je vestigingsadres.

Geef aan van welke categorieën mensen je persoonsgegevens
verwerkt. Zodat mensen direct kunnen zien of deze
privacyverklaring op hen van toepassing is. 

Vervolgens geef je per verwerking aan welke gegevens je nodig
hebt, welk doel (of welke doelen) je hebt voor deze verwerking,
op welke grondslag dat doel is gebaseerd en hoe lang je de
gegevens gaat bewaren. Als je ergens de grondslag 
 toestemming gebruikt, dan moet je aangegeven hoe deze
toestemming ingetrokken kan worden. Als je de grondslag
gerechtvaardigd belang gebruikt, dan is het nodig om een
nadere onderbouwing te geven. Een beroep op het
gerechtvaardigd belang houdt namelijk een belangenafweging
in. Indien gegevens verstrekt moeten worden of het niet
verstrekken ervan consequenties heeft, moet je daar melding
van maken.

Als er meerdere verwerkingen zijn dan herhaal je dit deel een
aantal keer, zij het aangepast per verwerking. Vergeet niet een
bundeling te maken van de verschillende verwerkingen die
logisch zijn voor je (potentiële) klant. 

Vervolgens neem je de rechten op, waaronder het klachtrecht,
hoe je klanten die rechten kunnen uitoefenen en benoem je of
je wel of niet doet aan geautomatiseerde besluitvorming en
profilering. 

Inh o u d e l i j k e  t o e l i c h t i n g



Daarna is het van belang dat je aangeeft met wie je de
gegevens allemaal gaat delen. Dat kunnen verwerkers zijn die
software leveren, zoals je online cloudopslag, je hosting partij
en je online boekhoudprogramma. Het kunnen ook partijen zijn
die je een dienst leveren zoals je boekhouder of je VA. Of zij
verwerker zijn, hangt van de situatie af. Dat neemt echter niet
weg dat je ze hier moet benoemen. De verplichting ziet op het
informeren met welke categorieën derden je gegevens deelt. Je
hoeft de namen van de partijen dus niet te noemen. Het inhuren
van een bepaalde partij kan het vertrouwen in jou vergroten.
Het noemen van een naam kan dus strategisch zijn.

Doorgifte gaat over de vraag of de persoonsgegevens buiten de
Europese Unie terechtkomen of bij een internationale
organisatie. Naast de verplichting om melding te maken van
doorgifte, heb je ook de verplichting om aanvullende afspraken
te maken als je een leverancier hebt die de gegevens niet
opslaat binnen de Europese Unie. Bij grote partijen als
Mailchimp kun je er vanuit gaan dat zij weten welke
verplichtingen zij hebben op grond van de GDPR, maar bij
kleinere partijen kun je daar niet zomaar van uitgaan. 

Op je website plaats je mogelijk cookies en of maak je gebruik
van Google Analytics (of een andere analysetool). De gegevens
die je hiermee verzamelt kunnen persoonsgegevens zijn. Dat
betekent dat je je websitebezoekers daarover vooraf dient te
informeren. En soms om toestemming moet vragen voordat je
deze persoonsgegevens mag gebruiken.  

Inh o u d e l i j k e  t o e l i c h t i n g



Het is aan te raden om een cookie-plugin op je website te
plaatsen, die enerzijds je website scant en anderzijds je
websitebezoeker informeert en zo nodig om toestemming
vraagt. Wil je gebruik maken van Google Analytics (of andere
tooling) zonder vooraf toestemming te vragen? Of op de meest
privacyvriendelijkste manier, bekijk dan de eisen die de
Autoriteit Persoonsgegevens stelt aan het gebruik van
analysecookies. Die zijn te vinden op hun website. 

Daarnaast is mijn advies om ook altijd iets op te nemen over
cookies en Google Analytics in je privacyverklaring en zo nodig
te verwijzen naar je cookieverklaring, als je deze hebt.

Let op dat je al snel cookies van derden plaatst op je website
zonder dat je daar zelf grip op hebt. Het plaatsen van een like-
button van Facebook brengt al met zich mee dat Facebook
cookies plaatst bij jouw website-bezoekers. Je kunt dit niet
volledig uitzetten, en tegelijkertijd ben jij wel degene die je
bezoekers daarover moet informeren. Wees hier alert op. 

Tenslotte neem je nog iets op over je beveiliging. Summier
uiteraard. Denk hierbij aan het gebruik van wachtwoorden,
eigen accounts, een afgesloten kantoor of kast,
verwerkersovereenkomsten en andere contractuele afspraken
over geheimhouding.

Inh o u d e l i j k e  t o e l i c h t i n g



Stap 1 :   Wat  doe je  a l lemaal  (  =  verwerkingen)

Stap 2 :   Welke gegevens heb je  nodig

            (  =  persoonsgegevens)

Stap 3 :   Waarvoor  heb je  deze  gegevens nodig

        (  =  doe len en gronds lag)

Stap 4 :   Hoe lang heb je  deze  gegevens nodig

Stap 5 :   Welke systemen/software  gebru ik  je

    en  waarvoor  (  =  ops lag)

Stap 6 :   Welke samenwerkingspartners  heb je

Stap 7 :   Cookies

Stap 8 :   Schr i j f ,  bundel  log isch en herschr i j f

Stap 9 :   Tegenlezers

Stap 10 :  Publ iceren ,  informeren en actual i seren

Heel interessant allemaal, maar ik heb geen idee waar ik moet
beginnen! Dat begrijp ik. Daarom heb ik 10 stappen voor je
uitgewerkt. Als je deze stappen volgt, dan heb je aan het eind
een privacyverklaring die past bij jouw bedrijf en jouw
(potentiële) klanten.

St a p p e n p l a n



Wat doe je allemaal?

De eerste stap is dat je nadenkt over alles wat je zoal de
hele dag doet als je werkt aan of binnen je bedrijf. 

Neem een gewone werkdag of werkweek voor ogen en loop die
helemaal langs. Schrijf datgene wat je doet op. Bundel je zaken
waar mogelijk. 

Uiteindelijk zal je een lijst hebben met daarop een aantal
verwerkingen. Maak van deze verwerkingen een logische
indeling vanuit je (potentiële) klant bekeken. Deze lijst gaat
wijzigen in de loop van de tijd, dus begin met wat je nu kunt
bedenken. Je kunt uiteraard in privacyverklaringen van
anderen aanvullende ideeën opdoen.

St a p  1



Van wie heb jij welke gegevens nodig?

In de tweede stap ga je opschrijven van wie je
welke persoonsgegevens gebruikt bij de
verschillende verwerkingen. 

In eerste instantie schrijf je 
op wat je daadwerkelijk 
gebruikt.

In tweede instantie moet
je jezelf de vraag stellen 
of je die gegevens wel echt 
nodig hebt. 

Ook hier kun je  gegevens 
logisch bundelen. 
In plaats van naam, adres,
e-mail  en telefoon apart te
benoemen kun je deze
samenvoegen onder de noemer
NAWTE. .

St a p  2

Let op! Je hebt niet altijd de hele set nodig. In dat geval benoem je
wel de losse onderdelen. Vergeet niet dat je mogelijk ook gegevens
verwerkt van leveranciers en samenwerkingspartners. Mijn advies is
om bij verwerkingen waar jouw (potentiële) klanten ook zelf actief
informatie kunnen verstrekken om een restbepaling op te nemen
waarin je aangeeft dat je ook de gegevens verwerkt die actief door
je klanten aan jou wordt verstrekt. Op die manier zorg je ervoor dat
je volledig bent.



Waarvoor heb je deze gegevens nodig?

Vervolgens ga je nadenken over de doelen die je hebt met de
verwerking van persoonsgegevens. In je privacyverklaring kan
een verwerkingskopje meerdere doelen omvatten, omdat je de
informatie logisch bundelt voor de lezer. Voor elk doel heb je
één grondslag nodig. Zonder grondslag mag je de gegevens niet
verwerken. In de praktijk zal je waarschijnlijk alleen te maken
hebben met de grondslagen: toestemming, overeenkomst,
wettelijke plicht en gerechtvaardigd belang. Er kan geen sprake
zijn van dubbele grondslagen. Als je daarop uitkomt, dan zijn er
feitelijk twee aparte doelen van de verwerking. Als de
grondslag het gerechtvaardigd belang is, geef dan een nadere
onderbouwing van de verwerking waarbij je een
belangafweging maakt tussen jouw belang en dat van de ander.

St a p  3



Hoe lang heb je deze gegevens nodig?

Stap vier gaat over de bewaartermijnen, dus over hoe lang
jij de gegevens bewaart of moet bewaren. Soms is er sprake van
een wettelijke minimale bewaartermijn, zoals de
administratieplicht van de Belastingdienst. Soms is het ook een
bewaartermijn die je zelf bepaalt, bijvoorbeeld als potentiële
klanten vragen aan je stellen. Soms is het een bewaartermijn
waarbij een soort common sense is ontstaan, zoals in geval van
het benaderen van voormalig klanten voor soortgelijke
dienstverlening. Voor dit doel kun je in de regel uitgaan van
een bewaartermijn van één jaar. Je bewaartermijnen kunnen
per doel verschillend zijn. Dat kan betekenen dat je voor het
ene doel de gegevens of een deel van de gegevens moet
verwijderen, waar je ze voor een ander doel nog moet bewaren.
Let er dan wel op dat je de gegevens dus niet meer voor beide
doelen mag gebruiken, maar alleen voor het doel met de
langere bewaartermijn.

St a p  4



Welke systemen/software gebruik je en waarvoor?

In deze stap kijk je welke systemen en software je gebruikt
bij je werkzaamheden. Je gebruikt waarschijnlijk cloudopslag
voor het opslaan van je documenten. Je hebt een e-mailaccount
en die data wordt ergens opgeslagen. Via de websitehosting sla
je mogelijk gegevens op van je websitebezoekers en/of klanten
als ze inloggen op je online omgeving. Denk ook aan je
financiële administratie. En vergeet je papieren archief niet.

St a p  5



Welke samenwerkingspartners heb je?

Je kunt je dienst aanbieden enkel vanuit jezelf en je eigen
bedrijf. Maar er zijn ook steeds meer ondernemers die ervoor
kiezen om samen te werken en onderling informatie uit te
wisselen. In deze stap maak je een overzicht van deze
samenwerkingspartners. Als het er weinig zijn, kun je de
keuze maken om ze bij naam te noemen. Mocht je meerdere
soortgelijke samenwerkingspartners hebben, dan is het vaak
overzichtelijker om ze bij elkaar te categoriseren. Daarnaast
huur je wellicht mensen in, zoals je boekhouder of je VA. Het
kan echter ook zijn dat je een andere ondernemer inhuurt om
het werk deels uit te besteden. Houd er rekening mee dat als je
onderling gegevens uitwisselt het in veel gevallen nodig kan
zijn om daarover afspraken vast te leggen. Welke afspraken dat
zijn, hangt af van de juridische definitie van jullie relatie.

St a p  6



Cookies

Je moet vermelden welke cookies geplaatst worden bij je
websitebezoekers. We maken onderscheid tussen functionele,
analytische, marketing- en derden cookies. Voor sommige
cookies heb je voorafgaand toestemming nodig om ze te mogen
plaatsen, terwijl voor andere cookies geldt dat je bezoekers
alleen hoeft te informeren hierover. 

Onderzoek welke cookies op je website geplaatst worden als
iemand je website bezoekt. Je kunt hiervoor gebruik maken van
online cookiescanners. Let op dat veel van de gratis varianten
nooit volledig inzage zullen geven, omdat hun doel is je hun
software te verkopen. 

Voor het inregelen van dynamische cookies, dat wil zeggen dat
mensen op jouw website kunnen kiezen voor het aan- en
uitzetten van bepaalde cookies, heb je iets van software nodig.
Er zijn meerdere gratis plug-ins beschikbaar voor op je website.
Daarnaast heb je betaalde dienstverlening die naast een
cookiescanner en een cookiebanner ook de dienst aanbiedt om
je cookieverklaring automatisch actueel te houden. 

Bij cookies is het van belang je te realiseren dat er al snel
cookies van derden worden geplaatst op je website. Als je een
like-button van Facebook plaatst of een video van YouTube
laat afspelen, dan plaatsen deze bedrijven derden cookies, waar
jij je websitebezoekers over moet informeren. 

St a p  7



Voordat je dit soort content op je website plaatst, is het aan te
raden te onderzoeken wat de meest privacyvriendelijke
instelling is die je kunt inregelen. De gegevens die vervolgens
via cookies wel gedeeld worden, beschrijf je in je
privacyverklaring of apart in een cookieverklaring. 

Laat je een video van YouTube slechts op één plek zien, dan
kun je je websitebezoekers ook daar informeren over de derden
cookies van YouTube.

Wat betreft Google Analytics heeft de Autoriteit
Persoonsgegevens in 2018 een handleiding opgesteld om
Google Analytics zo in te stellen dat je geen toestemming hoeft
te vragen aan je websitebezoekers. Zoek bij Google (of op de
website van de AP zelf) op AP-handleiding Google Analytics.

St a p  7



Bundel logisch, schrijf en herschrijf

Alle informatie die je bij de voorgaande stappen hebt
verzameld, ga je nu logisch ordeneren. Het is heel belangrijk dat
je hierbij redeneert vanuit je klant. Je zult verschillende
verwerkingen hebben als iemand klant van je is. Dat zijn voor
jou wellicht verschillende elementen, maar voor je klant zijn
deze verwerkingen allemaal verbonden aan de dienstverlening.
Dus als een klant wil weten wat je met zijn gegevens doet als er
een dienst wordt afgenomen, dan is het handig dat alles bij
elkaar staat onder het kopje dienstverlening. 

St a p  8

Als je de informatie logisch gebundeld hebt, ga je schrijven. Je
schrijft de tekst zodanig dat die past bij jou, jouw bedrijf en jouw
klanten. 



Tegenlezers

Op het moment dat je bij stap 9 bent aanbeland, heb je je
ondergedompeld in je privacyverklaring. Dat betekent dat er
blinde vlekken kunnen ontstaan, zowel taalkundig als
inhoudelijk. Het is daarom zeker aan te raden om je
privacyverklaring door een aantal mensen te laten lezen en
feedback te vragen. Het is een informatiedocument, dus het is
van groot belang dat de tekst duidelijk is voor jouw (potentiële)
klanten. Check dat dus, en pas je privacyverklaring waar nodig
nog wat aan.

St a p  9



Publiceren, informeren en actualiseren

De laatste stap is het publiceren van je privacyverklaring
op je website en iedereen te informeren over je
privacyverklaring. Dat laatste doe je op verschillende
momenten. Bijvoorbeeld onderaan je website bij je algemene
voorwaarden. Maar ook bij elk formulier waar mensen gegevens
kunnen achterlaten of bij een aankoop. Het gaat erom dat je de
mensen informeert. Het is niet nodig dat ze akkoord gaan met
je privacyverklaring. Dat laatste zie ik op veel websites, maar is
vanuit juridisch oogpunt niet nodig. Als je offertes stuurt via de
e-mail, dan kun je de privacyverklaring als pdf toevoegen. Zorg
in ieder geval dat iedereen je privacyverklaring makkelijk kan
vinden. 
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Tenslotte is het van groot belang dat je niet vergeet je
privacyverklaring te actualiseren. Maak er een gewoonte van om
je privacyverklaring regelmatig opnieuw kritisch te lezen, zeker
als je iets nieuws gaat doen. Ikzelf doe dat gemiddeld elke
3 maanden, en wanneer ik iets nieuws heb bedacht.



Uiteraard mag je nu even nagenieten van het feit dat je iets
van je 'to do list' mag schrappen. Het is echter wel van belang
dat je er met enkel een privacyverklaring niet bent als
ondernemer. Op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens zijn er meer zaken die je geregeld moet
hebben. Maar het gaat niet alleen om privacy. Er zijn meer
juridische zaken, waarvan het aan te raden is om over na te
denken of waarmee je onverhoopt geconfronteerd kan worden.

Met TACT Legal & Privacy Online wil ik jou als ondernemer
ontzorgen. In een online omgeving heb ik allerhande informatie
voor je bij elkaar gezet en elke maand komt daar nieuwe
content bij, gebaseerd op jullie vragen als ondernemer. Het gaat
om onder meer algemene voorwaarden, aansprakelijkheid,
wanbetalers, auteursrecht, consumentenrecht en uiteraard
privacy. Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op mijn website.

Afs l u i t e n d



H o p e l i j k  t o t  b i n n e n k o r t !
 

J o s i n e

TACT Legal & Privacy Online
Stationsplein 45, A4.004 (CIC)

3013 AK Rotterdam
KvK: 24465841

 
www.tactlegal.nl
info@tactlegal.nl
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