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Identiteit van de onderneming 
Ellen Stouten [kinder]coaching + illustraties staat geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 67760414 
 
Contactgegevens 
Ellen Stouten, Céline Klinkenberghstraat 12, 6136 TK te Sittard [geen bezoekadres] 
Lellen@ellenstouten.nl, 06-306 55 77 9 
 
Persoonsgegevens 
Klanten en geïnteresseerden kiezen zelf welke gegevens zij delen met Leuke Lintjes. 
Gevraagde gegevens zijn naam, mailadres, en in het geval van ontwerp van 
bijvoorbeeld huisstijl de gegevens die verwerkt worden in het ontwerp.  
 
Doel 
Persoonsgegevens die op onze sites verzameld worden zijn uitsluitend bedoeld voor 
het versturen van offertes, het uitvoeren van opdrachten en facturering van vooraf 
overeengekomen diensten of werkzaamheden.  
 
De persoonsgegevens worden door ons uiterst vertrouwelijk behandeld.  
De persoonsgegevens worden door ons systeem binnen een beveiligde omgeving 
uitgewisseld met het ons online boekhoudprogramma (Siel Systems/ Acumulus).  
 
Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid 
Personen hebben te allen tijde het recht tot inzage, rectificatie of wissen van de 
persoonsgegevens. Tevens hebben personen het recht om bezwaar te maken tegen 
opname en verwerking van persoonsgegevens. De gegevens zijn met toestemming 
verkregen; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door de persoon in 
kwestie. Klachten in deze kunnen gemeld worden via de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Niet verstrekken van de persoonsgegevens of intrekking van toestemming om de 
persoonsgegevens te gebruiken heeft mogelijk als gevolg dat werkzaamheden niet 
voltooid kunnen worden.   
 
Verstrekte gegevens worden door ons 10 jaar in het systeem bewaard, of uiterlijk 
totaan wijziging of verwijdering door de klant zelf.  
 
Verwerkers 
Voor een overzicht van verwerkers en bijbehorende verwerkersovereenkomsten 
verwijzen wij naar ons verwerkingsregister. U vindt dit verwerkingsregister 
hierbeneden: 
 
 
 
 



Verwerkingsregister Ellen Stouten 
Mei 2018 
 
Identiteit van de onderneming 
Ellen Stouten [kinder]coaching + illustraties en staat geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 67760414 
 
Contactgegevens 
Ellen Stouten, Eigenaar 
Céline Klinkenberghstraat 12,  
6136 TK te Sittard [geen bezoekadres] 
ellen@ellenstouten.nl 
06-306 55 77 9 
 
Doeleinden 
Doel van de gegevensregistratie bij Ellen Stouten is het  
Persoonsgegevens worden niet via de site verzameld; uitsluitend persoonlijk of per 
mail verkregen gegevens worden gebruikt voor het versturen van offertes, het 
uitvoeren van opdrachten en facturering van vooraf overeengekomen diensten of 
werkzaamheden.  
 
De persoonsgegevens worden door ons uiterst vertrouwelijk behandeld.  
De persoonsgegevens worden door ons systeem binnen een beveiligde omgeving 
uitgewisseld met het ons online boekhoudprogramma (Siel Systems/ Acumulus).  

Gegevens 
Gegevens die verwerkt worden zijn uitsluitend verkregen op initiatief van de klant in 
kwestie; gegevens die verwerkt worden zijn NAW-gegevens, contactgegevens en 
betaalgegevens; eventueel aangevuld met BTW en/ of KVK nummer.  

Betrokkenen 
Websitebezoeken op www.ellenstouten.nl worden niet geanalyseerd. 

Ontvangers 
Leuke Lintjes werkt samen met een aantal ontvangers, met welke een 
verwerkersovereenkomst is afgesloten: 
* Yourhosting 
* Siel Systems 
 
Tevens wordt ten behoeve van betalingsverkeer gebruik gemaakt van de diensten van 
Mollie.  
De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is geen 
verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar punt 9 van de Mollie 
Privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen. 
 
Onze hostingpartij Wix maakt gebruik van beveiligde SSL verbindingen. Met deze partij 
worden geen gegevens uitgewisseld.  
 



 
Bewaartermijn 
Gegevens worden door ons 10 jaar bewaard om terugkerende klanten beter van dienst 
te zijn. Klanten hebben te allen tijde het recht en de mogelijkheid hun gegevens te 
wijzigen of te verwijderen. Verzoeken hiertoe kunnen schriftelijk, per mail, ingediend 
worden.  
 
Beveiliging 
Persoonsgegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid bewaard. We 
kozen onze partners zorgvuldig en we dragen tevens zorg voor een beveiligde hosting 
binnen Nederland, met gegarandeerde SSL certificering en up-to-date beveiliging.  
 
 
Mei 2018  
Ellen Stouten 

 
	


