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COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING 
WELLING TEKST EN ADVIES 
 

Welling Tekst en Advies, gevestigd aan de Ernst Casimirstraat 5, 5583 CE te Waalre, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

Welling Tekst en Advies 

Ernst Casimirstraat 5 

5583 CE Waalre 

Tel. +31402220643 

E-mail: paul@wta.nl 

www.wta.nl 

 

Persoonsgegevens 

Welling Tekst en Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van 

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We verwerken (mogelijk) de 

volgende persoonsgegevens van u. 

 

 Handelsnaam 

 Voor- en Achternaam 

 Vestigingsadres en postadres 

 KvK-nummer 

 Telefoonnummer vast en mobiel 

 E-mailadres 

 IP-adres 

 IBAN bankrekeningnummer 

 

Geheimhouding 

Alle aan Welling Tekst en Advies verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk 

behandeld. Welling Tekst en Advies en zij die in opdracht van Welling Tekst en Advies 

toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de 

persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet of 

regelgeving verplicht worden mededelingen te doen. 

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 

We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG 

mogen en voor de doeleinden die hieronder zijn beschreven: 

 

 het verzenden van door u gevraagde informatie, 

 het doen van offertes, 

 het verrichten van betalingen, 

 het met u contact opnemen via telefoon, e-mail of anderszins om onze 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren, 

 het verzenden van producten die in uw opdracht door ons zijn gemaakt, 

 Welling Tekst en Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

mailto:paul@wta.nl
http://www.wta.nl/
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Bewaren van persoonsgegevens 

Welling Tekst en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de 

doeleinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afronding van 

een opdracht bewaren we uw persoonsgegevens in onze administratie gedurende 

zeven jaar. Hiermee voldoen wij aan de eisen die de Belastingdienst aan ons stelt 

(fiscale bewaarplicht). Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. Uw IBAN-

bankrekeningnummer is bij ons bekend als u een factuur van Welling Tekst en Advies 

voldoet voor verrichte en overeengekomen werkzaamheden. Uw IBAN-nummer wordt 

door ons niet opgeslagen, maar is via onze bankrelatie ABN-AMRO wel in te zien. 

 

Delen van persoonsgegevens 

Welling Tekst en Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in 

onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. 

 

Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt. Een 

cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw 

browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is 

opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd, wanneer u onze website 

opnieuw bezoekt. Welling Tekst en Advies gebruikt alleen technische, functionele en 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn 

noodzakelijk voor de technische werking en analyse van de website en uw 

gebruiksgemak. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich 

afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Google Analytics 

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als onderdeel 

van de Google Analytics-service. Deze dienst helpt ons om inzicht te verkrijgen hoe 

bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel 

mogelijk geanonimiseerd. Welling Tekst en Advies heeft een verwerkersovereenkomst 

afgesloten met Google. Google heeft geen toestemming om de verzamelde (anonieme) 

gegevens te delen met anderen, tenzij zij daar wettelijk toe worden verplicht of omdat 

zij met andere partijen werken die deze gegevens namens hen verwerken. 

 

Website hosting 

Onze website heeft uitsluitend als doel u te informeren over onze diensten en de 

manier waarop u ons kunt bereiken. Het hosten van deze site gebeurt door InterNL.net. 

Welling Tekst en Advies heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met dit bedrijf. 

 

Uw rechten 

U heeft invloed op de wijze waarop Welling Tekst en Advies uw persoonsgegevens 

verwerkt. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan met ons contact op. 
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 Inzage, rectificatie en wissing 

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u 

mag vervolgens verzoeken om deze te laten rectificeren of te wissen. 

 Beperking van de verwerking 

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te 

beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking 

onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting 

van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking. 

 Recht op bezwaar 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

 Gegevensoverdraagbaarheid 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde en 

duidelijk machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere 

partij kunt overdragen. 

 Toestemming intrekken 

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw 

toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken 

van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking 

vóór de intrekking. 

 Klachten 

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U kunt uw 

klachten uiteraard eerst met ons bespreken, maar u heeft ook het recht uw 

klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige 

verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de 

gegevens die wij verwerken. 

 

Websites van derden 

Op de website van Welling Tekst en Advies treft u links aan naar websites van derden. 

Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Welling Tekst en Advies geen 

verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. 

 

Aanpassen privacybeleid 

Welling Tekst en Advies behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. 

Wijzigingen zullen altijd op onze website of per e-mail worden gepubliceerd. Voor 

vragen over het privacybeleid van Welling Tekst en Advies kunt u contact opnemen met 

paul@wta.nl 
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