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Privacybeleid  
 

Her Story acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij de 
verwerking van persoonsgegevens houdt Her Story zich aan de huidige privacywetgeving, de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het navolgende beleid laat Her Story u 
weten welke gegevens verzameld worden als u de website gebruikt en/of zich inschrijft voor 
(een van) de diensten en waarom deze gegevens verzameld worden. 

Gebruik van de diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten Her Story u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De 
gegevens worden opgeslagen in een omgeving waartoe passende beveiligingsmaatregelen 
zijn getroffen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens 
waarover Her Story beschikt. Her Story is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens 
te respecteren. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende 
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Google. Wij 
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken. 

Gegevens 

Als u met Her Story een overeenkomst aangaat, worden de volgende persoonsgegevens 
gevraagd: 

● naam en adres; (NAW- gegevens) 

● contactgegevens (e.g. (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres) 

● geboortedatum 

● geslacht 

● financiële gegevens (o.a. bankrekening in het kader van facturen) 

● indien van toepassing, bedrijfsgegevens 

● functie in organisatie 



Het uitgangspunt is dat niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is 
voor de navolgende beschreven doeleinden. 

Doeleinden 

Her Story verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen. 

● Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie, onder meer voor commerciële 
doeleinden  

● Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) met betrekking tot de 
dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties  

● Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom de diensten en het 
afhandelen van verzoeken of (support)vragen 

● Het uitvoeren van marktonderzoek om de bedrijfsvoering en diensten te verbeteren  

● Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, 
website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt 

● U benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere informatie. Daarbij 
geldt altijd de mogelijkheid dat u zich hiervoor kunt afmelden.  Bij alle communicatie is 
aangegeven op welke wijze u dit kunt doen 

● Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke 
voorkeur af te stemmen 

● Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten  

● Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving 
van rechten en overeenkomsten  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  

Her Story verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid 
(zwangerschap). 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Her Story biedt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, tenzij dit in strijd is met een wettelijke 
verplichting. Wilt u verwijderd worden uit het systemen, stuur dan een mail naar 
jody@her-story.nl 

Vragen en feedback  

Als u vragen of feedback heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Her Story 

mailto:jody@her-story.nl


Jody Tuur 

+31 (0) 681551987 

jody@her-story.nl 


