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Privacyverklaring en Cookiebeleid 

Privacy- en cookiebeleid 
Voor bezoekers van de website frankhoeke.nl 

De website www.frankhoeke.nl wordt beheerd door Bewust Aandacht. 

Bescherming persoonsgegevens 
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden 
je gegevens beter beschermd. Wanneer jij je inschrijft bij Bewust Aandacht heb je rekening te 
houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor. 

Algemeen  
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Bewust Aandacht aan. Je wordt aangeraden 
deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website. Bewust 
Aandacht is gevestigd aan Nieuwlandsedreef 37, 3824PZ, te Amersfoort en staat ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53472039. Bewust 
Aandacht is per e-mail te bereiken via info@bewustaandacht.nu en voor vragen over de 
privacyverklaring ook via info@bewustaandacht.nu 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Bewust Aandacht omgaat met de verwerking 
van jouw persoonsgegevens. Bewust Aandacht hecht veel waarde aan een goede 
bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo 
wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk 
doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Bewust Aandacht aan welke 
wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet 
akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van 
persoonsgegevens door Bewust Aandacht valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. 
Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bewust Aandacht behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De 
huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:  
Bewust Aandacht verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers 
van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te 
monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder 
is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op: 
1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van 
Bewust Aandacht en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere 
promotieactiviteiten, 
2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en 
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3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De 
informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te 
informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter 
beschikking gesteld worden aan derden. 

Indien je geen persoonsgegevens aan Bewust Aandacht wilt verstrekken, is Bewust Aandacht 
niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Bewust Aandacht niet 
kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele 
nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval 
bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst van Bewust Aandacht door je af te melden via 
de link onderaan de e-mails. 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 
Bewust Aandacht maakt op haar website gebruik van 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. Bewust Aandacht gebruikt functionele, analytische en 
tracking cookies. Bewust Aandacht gebruikt 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. Daarnaast plaatsen we cookies die 
jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen 
aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze 
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 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.  

Op www.bewustaandacht.nu zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de 
beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

Verwijzing naar andere websites  
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze 
website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden 
beheerd en/of eigendom zijn van de Bewust Aandacht. Indien je door het klikken op deze link 
op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de 
desbetreffende website. Bewust Aandacht is op geen enkele manier aansprakelijk of 
verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Bewust 
Aandacht raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, 
voordat je verder gaat op de website. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Bewust Aandacht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, 
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bewust Aandacht blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.  
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Beveiliging 
Bewust Aandacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende 
technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te 
beveiligen tegen misbruik, onrechtmatige verwerking, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website heeft 
een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Gegevens 
die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, 
verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, 
zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie 
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Indien je een klacht wil indienen over Bewust Aandacht met betrekking tot het verwerken van 
jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je 
persoonsgegevens naar info@bewustaandacht.nu Dan helpen we je graag verder. We reageren 
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Bewust Aandacht wil je er tevens 
op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet 
aanpakken, kijk dan op www. autoriteitpersoonsgegevens.nl 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig 
deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele 
privacyregels. 
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