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Privacy verklaring Simple. Virtual Assistant 

Simple. VA vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op 

verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld 

hangt af van wat u vraagt aan mij om te doen. Daarom laat ik u hieronder graag zien hoe ik met uw 

persoonsgegevens omga.  

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?  

Renske Ensing 

Groote Veen 36 

9761DH Eelde 

info@simple-lifestyle.nl +31625101111  

Cookieverklaring Simple. Virtual Assistant 

Ik maak gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een 

website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van 

de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies 

inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend 

bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik om de website voor mijn klanten 

te optimaliseren. Dit doe ik met Google Analytics.  

Google Analytics: ik wil graag weten hoe mijn website gebruikt wordt zodat de website op basis 

hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit 

brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies 

verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het 

IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet 

mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de 

Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden 

(niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke 

verplichting.  

Social media: ik maak gebruik van het social media kanaal LinkedIn. Dit kanaal plaatst zelf cookies op 

mijn website. Lees het privacy statement van dit kanaal om meer te weten te komen over de wijze 

waarop zij gegevens verwerken.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor 

zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.  

 

PRIVACY STATEMENT Simple. Virtual Assistant 

Ik verwerk persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en wil daarom 

transparant zijn in de wijze waarop ik omga met de gegevens van de gebruikers van de website. 

Deze privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van 

mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website geeft de gebruiker aan mijn privacybeleid te 

accepteren.  
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Registratie persoonsgegevens: ik verwerk persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van mijn 

dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen 

leveren van en informeren over diensten (indien daarvoor toestemming is verleend). Het gaat in 

ieder geval om de volgende persoonsgegevens: - NAW-gegevens; - telefoonnummer; - e-mailadres; - 

bankrekeningnummer.  

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze 

toestemming ook te allen tijde weer intrekken.  

Doeleinden van gegevensverwerking: ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden: - het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, wanneer u dit bij mij 

aanvraagt; - voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft aangemeld; - om mijn 

website te verbeteren.  

Medewerkers: als u contact opneemt met mij, wil ik u zo goed mogelijk helpen. Hiervoor sla ik de 

emailgesprekken die u met mij voert op. Soms vraag ik u om specifieke persoonsgegevens aan mij 

door te geven tijdens een email- of telefoongesprek. Dit is ten behoeve van de aangevraagde 

dienstverlening. Ook maak ik aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is 

besproken als u nog een keer contact met mij opneemt.  

Delen van persoonsgegevens: ik vind uw privacy heel belangrijk. Daarom deel ik bepaalde of 

specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is. Ik verkoop 

uw gegevens nooit zomaar aan derden.  

Beveiliging gegevens: ik draag er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. 

Daarnaast zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer 

dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de 

gegevens langer te bewaren.  

Rechten betrokkenen: u heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw 

persoonsgegevens bij mij. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan de 

contactgegevens zoals bovenaan is weergegeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage 

door u is gedaan, vraag ik 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 zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er 

tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw 

persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Overig: eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks 

kan ik geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze 

websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Bij vragen en/of 

opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via bovengenoemde 

contactgegevens. 
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Privacy statement Simple. Virtual Assistant 

Simple. VA values your privacy and regards the safe processing of your personal data as very 

important. I collect personal data in various ways. Which data is collected depends on what you ask 

me to do. That is why I would like to show you below how I handle your personal data. 

Who is responsible for your data? 

Renske Ensing 

Groote Veen 36 

9761DH Eelde 

info@simple-lifestyle.nl +31625101111  

 

Cookie statement Simple. Virtual Assistant 

I use functional and analytical cookies. Functional cookies are necessary for a website to run 

properly. They are small files that are sent to the website user's computer and stored there. For 

example, a session is used by our cookies to clarify how the website is used and the website can be 

downloaded faster on a subsequent visit. I use analytical cookies to optimize the website for my 

customers. I do this with Google Analytics. 

Google Analytics: I would like to know how my website is used so that the website can be optimally 

set up based on this. That is why Google Analytics is used. This means that the website places 

cookies from Google. The information obtained via these cookies will be analyzed by Google in the 

most anonymous way possible. The IP address of the user is hereby anonymized, making it 

impossible to trace back to a person. Google stores the collected information on US servers that are 

protected in accordance with the Safe Harbor principles. Finally, Google will never share the 

collected information with third parties (not involved with Google), unless forced to do so by legal 

obligation. 

 

Social media: I use the social media channel LinkedIn. This channel places cookies on my website. 

Read the privacy statement of this channel to find out more about how they process data. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

You can withdraw your consent to the collection of data via cookies at any time, insofar as your 

consent is required for the setting of this cookie. 

 

 

PRIVACY STATEMENT Simple. Virtual Assistant 

I process personal data in line with the General Personal Data Regulation and therefore want to be 

transparent in the way I handle the data of the users of the website. This privacy statement applies 

to all processing that takes place in the context of my services. By using my website, the user 

indicates that (s)he accepts my privacy policy. 
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Registration of personal data: I process personal data in the context of the performance of my 

services. For example, personal data is processed for making contact, being able to provide and 

inform about services (if permission has been granted for this). In any case, it concerns the following 

personal data: - name and address details; - phone number; - e-mail address; - Bank account 

number. 

If you have given permission for the processing of your personal data, you can also withdraw this 

permission at any time. 

Purposes of data processing: I process your personal data for the following purposes: - providing 

non-binding information and quotations, when you request this from me; - for sending the 

newsletter, if you have registered for it; - to improve my website. 

Employees: if you contact me, I want to help you as much as possible. For this I save the email 

conversations you have with me. Sometimes I ask you to provide me with specific personal data 

during an email or telephone conversation. This is for the benefit of the requested service. I also 

take notes of our contact, so that I know exactly what has been discussed when you contact me 

again. 

Sharing personal data: I think your privacy is very important. That is why I only share certain or 

specific personal data with partners and third parties if this is really necessary. I never just sell your 

data to third parties. 

Security of data: I ensure that your personal data is optimally secured. In addition, I will not keep 

your data longer than necessary to achieve the goals for which your data is collected. In any case, 

this means that your personal data will not be stored for longer than 1 year, unless circumstances 

arise that justify the longer storage of the data. 

Rights of data subjects: you have the right to inspect, correct, transfer and / or delete your personal 

data from me. For this purpose, a written request can be sent to the contact details as shown above. 

To ensure that the request for access has been made by you, I ask you to send a copy of your ID with 

the request. Black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at 

the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) in this copy. This is 

to protect your privacy. I will respond to your request as soon as possible, but in any case within four 

weeks. I would also like to point out that you have the right to file a complaint about the processing 

of your personal data with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. 

Other: Any links to third party websites / resources have been carefully selected. Nevertheless, I 

cannot accept any responsibility and / or liability for the content of these websites and the way in 

which these websites handle personal data. For questions and / or comments regarding privacy, 

please contact us via the above contact details. 

 


