
 
 

Privacyverklaring Mi LouBA 
 

Jouw privacy is erg belangrijk voor Mi LouBA en daarom zullen jouw persoonsgegevens 

alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Mi LouBA is 

verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens en dit zal dan ook op een veilige 

manier gebeuren volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met persoonsgegevens welke verkregen zijn op alle 

verwerkingen die plaatsvinden in het kader van mijn dienstverlening.  

 

Artikel 1: Definitie 

1. Mi LouBA: Mi LouBA is gevestigd op de Pieter Breughellaan 33, 3723 PA te Bilthoven 

en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85370282.  

2. Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke contactpersoon binnen Mi 

LouBA is Milou van Rooijen.  

 

Artikel 2: Gebruik persoonsgegevens 

Jouw gegevens verzamel ik in mijn administratie wanneer je gebruik maakt van mijn website 

en/of diensten of wanneer je deze zelf aan Mi LouBA verstrekt.  

 

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit:  

● Voor- en achternaam 

● Geboortedatum 

● Adresgegevens 

● Telefoonnummer 

● E-mailadres 

● Bedrijfsgegevens 

● Bankgegevens 

● Social media accounts 

● Inloggegevens 

● Overige gegevens die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren volgens 

afspraak. 

 

Deze persoonsgegevens worden alleen opgeslagen wanneer dat noodzakelijk of wettelijk 

verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.  

 

 

 



 
 

Artikel 3. Voor welke doeleinden? 

Mi LouBA verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, afhankelijke van de 

diensten waarvan gebruik wordt gemaakt.  

 

● Voor het opnemen van contact. Te denken valt aan het geven van informatie over 

mijn diensten en offertes. 

● Financiële administratie, te denken valt aan persoonsgegevens op facturen. 

● Versturen van de digitale nieuwsbrief, uiteraard alleen met een toestemming vooraf.  

● Het optimaal kunnen uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden. 

● Wettelijke verplichting, zo dienen persoonsgegevens op facturen bewaard te worden 

voor de Belastingdienst.  

● Het verbeteren van mijn website.  

 

Artikel 4. Social media 

Mi LouBA maakt gebruikt van diverse social media kanalen. Op deze social media kanalen is 

de privacy statement van het desbetreffende kanaal van toepassing.  

 

Artikel 5. Bewaartermijn 

Jouw gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk nodig is voor de 

verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt. Zo zal jouw 

e-mailadres voor de nieuwsbrief alleen worden bewaard, zolang jij hiervoor staat 

ingeschreven.  

 

Verwerkte (persoons)gegevens worden door Mi LouBA 7 jaar bewaard. 

 

Artikel 6. Wie kan gegevens in zien?  

Jouw gegevens zullen niet gedeeld worden aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de afgesproken diensten of vanuit een wettelijke verplichting. We sluiten met 

deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om de privacy te beschermen.  

 

Artikel 7. Eigen rechten 

Ten alle tijden heb je het recht om jouw eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te 

verwijderen. Ik zal dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, reageren op jouw 

verzoek.  

 

Om misbruik te voorkomen vragen wij je om bij een dergelijk verzoek te identificeren, door 

een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.  

 



 
 

Artikel 7. Cookies 

Mi LouBA verzameld gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze 

klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.  

 

Artikel 8. Klachten? 

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Dan neem ik dit serieus en 

vraag ik je om direct contact met mij op te nemen. Dit kan via info@milouba.nl Dan hoop ik 

dat we hier samen snel uit komen. Daarnaast wil ik je erop wijzen dat je ook het recht hebt 

om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Artikel 9. Wijziging privacyverklaring 

Ik raad aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, omdat er wijzigingen in 

plaats kunnen vinden. Op de website milouba.nl zal altijd de actuele versie beschikbaar zijn 

en indien nodig zal ik de wijzigingen rechtstreeks communiceren naar de betrokkenen. 

 

Slot 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag. Je kunt altijd contact 

met mij opnemen.  
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