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Privacyverklaring Pitstop naar succes

Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om. 
In deze privacyverklaring lees je alles over hoe 
wij dat doen. Heb je vragen over de verwer-
king van je persoonsgegevens, neem dan con-
tact met ons op.

1. Over Pitstop naar succes

Pitstop naar succes is een marketing- en com-
municatiebureau dat de marketing en com-
municatie organiseert en regisseert voor be-
drijven. Wij richten ons op (online) vooruitgang, 
denk hierbij aan advies geven op gebied van 
marketing en communicatie, een strategie be-
palen, werk op gebied van marketing en com-
municatie uitvoeren en diverse uitingen visua-
liseren. 

Heb je vragen over hoe we omgaan met je ge-
gevens? Of wil je protesteren tegen het bewa-
ren hiervan? Dan bereik je ons via onderstaan-
de gegevens. 

Pitstop naar succes v.o.f. 
KvK    70577471
Contactpersoon Masja Esselink
E-mail adres  info@pitstopnaarsucces.nl 
Telefoonnummer  06 - 1403 8826

2. Persoonsgegevens

We verwerken de volgende gegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Adres
• Telefoonnummer
• Bankrekeningnummer

We verwerken geen bijzondere persoonsge-
gevens.

Jouw persoonsgegevens
Bovenstaande persoonsgegevens van jou ver-
kregen wij via onze website, ons contactfor-
mulier, via e-mail of uit openbare registers zo

als het handelsregister van de KvK of andere 
openbare bronnen.

Wij werken voor onze klanten onder andere 
aan websites, nieuwsbrieven en social media. 
Als verwerker hebben wij toegang tot per-
soonsgegevens voor onze klanten. Alle gege-
vens verwerken we volgens aanwijzingen en 
instructies van onze klant en niet voor eigen 
doelen.

3. Doelen 

Wij verwerken jouw gegevens alleen als de 
wet dat toestaat en alleen voor een aantal 
doelen. We lichten ze hieronder toe:

Levering van diensten en/of producten
We hebben gegevens van je nodig om de over-
eenkomst die we hebben te kunnen uitvoe-
ren. We bewaren je gegevens zolang je klant 
bent, tot één jaar na het einde van de over-
eenkomst of tot het laatste contact. 

Facturatie
We verwerken de gegevens die we nodig heb-
ben om de opdracht uit te voeren. Dat zijn alle 
persoonsgegevens zoals we onder nummer 2 
noemden om je een factuur te sturen. Wij be-
waren offertes, facturen en betaalgegevens 8 
jaar, zoals de wet dat bepaalt.

Nieuwsbrieven versturen
Pitstop naar succes verstuurt nieuwsbrieven 
via e-mail. Die zijn zowel commercieel als in-
formatief.  We verzamelen daarvoor je voor-
naam, achternaam en e-mailadres via het 
daarvoor geplaatste formulier op onze web-
site. Het is mogelijk dat we je in persoonlijk 
contact of via een persoonlijk bericht vragen 
om je aan te melden.

Contact opnemen
We verzamelen je gegevens als je via onze 
website contact met ons opneemt. In dit for-
mulier vragen we je alleen gegevens aan te le-
veren om een voorstel of dienst aan te kun-
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nen bieden; we geven je daarbij ruimte om te 
vertellen wat jij aan ons kwijt wilt. We vragen 
in elk geval je naam en e-mailadres. Deze ge-
gevens bewaren we tot één jaar na ons laatste 
contactmoment.

4. Doorgifte

Ontvangen van persoonsgegevens
Wij delen jouw gegevens met de volgende par-
tijen, waaronder onze verwerkers:
• Host van onze website
• Host van onze e-mail
• Marketingdiensten
• Betaaldiensten
• Social Media

5. Jouw rechten

Je hebt rechten en je mag die rechten gebrui-
ken als wij jouw persoonsgegevens verwer-
ken. Wil je een van de rechten gebruiken, 
neem dan contact op per e-mail via                          
info@pitstopnaarsucces.nl

Recht om gegevens te bekijken, te verande-
ren en te wissen
Je hebt het recht om te weten welke gegevens 
wij van jou verwerken.  Je mag deze officieel 
opvragen, laten aanpassen of wissen. Jouw 
gegevens van de nieuwsbrief pas je zelf aan 
via de daarvoor bestemde link onderaan elke 
e-mail. 

Recht om gebruik van je gegevens te stop-
pen (bezwaar)
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen 
de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Recht op overdracht
Heb jij gegevens van ons nodig als jij overstapt 
naar een andere partij of dienst? Je hebt het 
recht jouw persoonsgegevens van ons te krij-
gen in een gestructureerde, gebruikelijke 
vorm die een machine (computer) kan ‘lezen’. 
Zo kun je deze aan een andere partij geven, 
als je ons toestemming gaf om jouw gegevens 
te verwerken en als de verwerking geautoma-
tiseerd gebeurde.

Recht op intrekken toestemming
Je mag jouw toestemming altijd intrekken, als 
we jouw gegevens voor een bepaald doel ver-
kregen met jouw toestemming. Als je de toe-
stemming intrekt blijft ons recht op de verwer-

king vóór de intrekking bestaan.

Recht om een klacht te sturen
Je hebt het recht om een klacht in te leveren 
bij de  Autoriteit Persoonsgegevens, als je 
vindt dat Pitstop naar succes niet op de juiste 
manier met jouw gegevens omgaat. 

6. Beveiliging

Wij nemen maatregelen om persoonsgege-
vens te beveiligen tegen verlies of andere vor-
men van onrechtmatige verwerkingen zoals 
die niet bedoeld was. Deze maatregelen zor-
gen voor een beveiligingsniveau dat past bij 
de gegevens die we verwerken. 

We maken van jouw gegevens geen papieren 
kopieën. We beheren je gegevens alleen in de 
eerder genoemde systemen en software.

Alleen via bovenstaande software kom je bij 
de persoonsgegevens die Pitstop naar succes 
beheert, of die de eerder genoemde partijen 
beheren. We beveiligen die software met een 
wachtwoord en daar waar mogelijk met 
tweestapsverificatie.  Bij deze tweestapsverifi-
catie maakt de software een code aan en ver-
stuurt die naar Pitstop naar succes. We ge-
bruiken deze code tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen ver-
grendelen we ook met een wachtwoord en/of 
vingerafdruk. Alleen de echt nodige appara-
ten hebben toegang tot jouw gegevens.

Jouw bezoek aan onze website is beveiligd 
door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw 
verbinding met de website van Pitstop naar 
succes privé is. Je herkent de beveiliging aan 
het groene slotje voor de url.

Het domein van Pitstop naar succes is onder-
tekend met DNSSEC. Dit extra hulpmiddel 
maakt de bewegwijzering van de website veili-
ger en vertrouwder.

Zowel de website als de e-mail van Pitstop 
naar succes host Antagonist. Als je contact op-
neemt via de formulieren of via e-mail, dan 
slaat Antagonist ze op zijn servers op. Ook 
onze website en de back-ups ervan verzorgt 
Antagonist. Gegevens die jij achterlaat, slaat 
Antagonist veilig op zijn servers op.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
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7. Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website zo 
goed mogelijk te laten werken en om de in-
houd van advertenties af te stemmen op jouw 
voorkeuren. 

Een cookie is een klein bestandje dat onze 
website meestuurt en dat jouw browser op 
randapparatuur plaatst. De informatie die de 
cookie opslaat, stuurt jouw apparaat terug 
naar onze website als je de site opnieuw be-
zoekt. Meer informatie over cookies vind je op 
de website van ConsuWijzer.

Social Media
Informatie van onze website deel je gemakke-
lijk via de social mediabuttons. Lees de priva-
cyverklaring van elk van de social mediakana-
len om te weten hoe zij met privacy omgaan:
• LinkedIn
• Facebook
• Instagram
• Pinterest
• Youtube

Google Analytics
De website van Pitstop naar succes verzamelt 
jouw gegevens om de website te verbeteren. 
Dit gebeurt met Google Analytics. Denk hierbij 
aan informatie over de duur van je bezoek aan 
de website of de pagina’s die je bezoekt. De 
gegevens die Analytics op de website verza-
melt, zijn anoniem en dus niet verbonden aan 
jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Google 
Analytics verzamelt deze gegevens voor onbe-
paalde tijd.

Uitschakelen of verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? 
Dit doe je via de browser-instellingen. Gebruik 
eventueel de helpfunctie van je browser voor 
meer informatie. 

Links
Op onze website tref je links aan naar externe 
websites. Door op een link te klikken ga je naar 
een website buiten deze website. Of en hoe 
externe websites cookies gebruiken, hangt af 
van hun beleid. Klik daarom op de betreffen-
de site voor meer informatie hierover. 

We verwerken alle gegevens alleen met jouw 
uitdrukkelijke toestemming of om de over-
eenkomsten uit te voeren die we sluiten.  Of 
omdat verwerking nodig is om jou in contact 

te brengen met potentiële relaties en/of op-
drachtgevers. 

Wijzigingen
De (laatste versie van) de privacyverklaring 
vind je altijd op onze website. Waar nodig wij-
zigen wij onze privacyverklaring. Gelden de 
wijzigingen direct voor jou, dan informeren wij 
je er direct over.

Pitstop naar succes houdt het recht de gege-
vens bekend te maken als de wet dat vraagt. 
Dat doen we ook als we vinden dat dat terecht 
is voor een juridisch verzoek/proces of om de 
rechten, het eigendom en de veiligheid van 
Pitstop naar succes te beschermen. Daarbij 
respecteren wij altijd zo veel mogelijk jouw 
recht op privacy.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op 
via de gegevens genoemd onder nummer 1 
van deze privacyverklaring. 

https://www.consuwijzer.nl
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

