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Privacyverklaring 2-Link Communicatie 
 

2-Link Communicatie is gevestigd aan Vronen 66, 2151 PD  Nieuw-Vennep.  
 
2-Link Communicatie wordt hieronder ook wel genoemd als ‘ik’ . 
De bezoeker/klant wordt hieronder aangegeven als ‘jij’.  
 
2-Link Communicatie zorgt voor berichten en reclame op social media en andere kanalen, daarnaast 
biedt het bedrijf ondersteuning aan websites van klanten. Ook geeft 2-Link Communicatie advies 
over het gebruik van social media.  
 
2-Link Communicatie meldt in dit document hoe er met persoonsgegevens van externe betrokkenen 
omgegaan wordt, wat de rechten van een betrokkene zijn en wat de communicatiekanalen zijn. Via 
deze privacyverklaring wil 2-Link Communicatie je privacy zo goed mogelijk waarborgen. Hieronder 
staat beschreven welke persoonsgegevens 2-Link Communicatie verzamelt en gebruikt en met welk 
doel. Bijvoorbeeld doordat je je inschrijft voor persoonlijke ondersteuning voor je Facebook. 
 
Website beveiliging 
 
De gegevens die je met 2-Link Communicatie deelt via de website, wordt via een SSL verbinding 
(beveiligd dus) verstuurd.  
 
2-Link Communicatie gebruikt de volgende persoonsgegevens: 
 
Alleen de gegevens die de klant zelf aan ons verstrekt, zullen verwerkt worden.  
 
Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

 Voor- en achternaam 

 Adres 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Bedrijfsnaam 

 Bedrijfsadresgegevens 

 IP-adres (geanonimiseerd) 

 Locatiegegevens 

 Gegevens over jouw activteiten op onze website 

 Contactgeschiedenis 

 Internetbrowser en apparaat type 

Vronen 66 
2151 PD  Nieuw Vennep 
 
NL33 ABNA 0249 9744 95  
 
06 14668911 
elisa@2-linkcommunicatie.nl 
www.2-linkcommunicatie.nl    

adres: 
 
 
IBAN: 
 
tel: 
e-mail: 
site: 
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 Foto’s (Bijvoorbeeld van een training. Enkel met jouw toestemming worden deze foto’s in advertenties 

gebruikt) 

 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. door aanmelding website, telefonisch of via 

correspondentie. 

 

 

En overige gegevens die je zelf verstrekt via bijv. de website, telefonisch of schriftelijk . 
 
Daarnaast kan het zijn dat 2-Link Communicatie werkzaamheden uitvoert aan de website van een 
klant. Hierbij kan je denken aan het veranderen van tekst of uploaden van foto’s. In dat geval zijn 
inloggegevens van de website nodig. 
 
Indien 2-Link Communicatie foto’s ontvangt van klanten om op social media of website te plaatsen, 
wordt eerst toestemming gevraagd aan de klant om deze te plaatsen. Indien er derden op de foto 
staan afgebeeld, is de klant van 2-Link Communicatie verantwoordelijk voor het vragen van 
toestemming voor plaatsing op social media of website.   
 
Daarnaast kunnen er vragen / reacties binnenkomen via de website e-mail of social media van 2-Link 
Communicatie. Het doel van de gegevensverwerking is om betreffende vragen van personen en 
bedrijven, te kunnen beantwoorden. 2-Link Communicatie gebruikt hiervoor het emailadres en 
eventuele NAW gegevens om een reactie te sturen.  
 
Indien de bezoeker is ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, of zich 
heeft aangemeld voor een van mijn diensten, zal er gevraagd worden om gegevens in te vullen.  
 
2-Link Communicatie gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze 
privacyverklaring.   
 
Facebook 
2-Link Communicatie maakt gebruik van de Facebook-pixel. Deze cookies zorgen ervoor dat er 
advertenties worden weergegeven die voor jou relevant zijn.  
 
Je email, voornaam, telefoonnummer en gedrag op de site van 2-Link Communicatie kan op die 
manier gedeeld worden met Facebook, zodat er een doelgroep aangemaakt kan worden voor het 
adverteren op Facebook. De e-mail adressen en gegevens zijn geanonimiseerd. 
 
Google Analytics 
 
Er worden cookies geplaatst door Google Analytics.  Op die manier weet ik hoe mijn bezoekers de 
surfen op mijn website en kan ik mijn website optimaliseren. Die informatie wordt geanonimiseerd 
en jouw IP-adres wordt niet gebruikt. Daarom kan de bezoeker niet persoonlijk herleid worden via 
Google Analytics.  
 
Cookies 
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2-Link Communicatie gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt 
meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt 
geplaatst. Hierdoor worden jouw interesses onthouden, maar zijn je persoonsgegevens niet 
zichtbaar.  
 
Ik gebruik Analytische cookies, waardoor ik het surfgedrag van bezoekers op mijn site kan monitoren. 
Bijv. via Goggle Analytics websitestatistieken. 
 
Daarnaast gebruik ik Marketingcookies om klikgedrag te bekijken dat de Facebookpixe oppikt zodat ik 
mijn advertentie beter kan richten op de interesse van mijn websitebezoeker.  
 
Ik zal bij je eerste bezoek toestemming vragen of je cookies wil ontvangen. Je kunt dan akkoord gaan 
of niet.  
 
Als je de cookies wilt verwijderen kan je dit doen via je browserinstellingen. Dit kan je doen door de 
helpfunctie van je browser te gebruiken.  
 
Delen met Derden 
 
2-Link Communicatie zal jouw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij dit nodig is voor het 
uitvoeren van mijn diensten. In dat geval zal er een verwerkersovereenkomst zijn die voldoet aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op die manier ben je verzekerd van beveiliging van 
jouw gegevens. 
 
Persoonsgegevens minderjarigen 
 
De gegevens verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, is zeker niet mijn 
bedoeling. Helaas kan ik dat niet controleren. Daarom wil ik ouders aanraden om kinderen die jonger 
dan 16 zijn te begeleiden bij hun internetactiviteiten. Zodat ik op die manier kan voorkomen dat ik 
gegevens heb verzameld over kinderen jonger dan 16 jaar. Wanneer je denkt dat ik dat per ongeluk 
toch heb gedaan, neem dan even contact met mij op: elisa@2-linkcommunicatie.nl. Dan zal ik die 
informatie verwijderen.  
 
Bewaartermijn 
 
2-Link Communicatie bewaart de verstrekte gegevens niet langer dan nodig en neemt hierbij de 
wettelijke bewaartermijnen in acht.  
 
2-Link Communicatie geeft of verkoopt geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij dat van 
tevoren met de klant is afgesproken.   
 
Iedereen heeft recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dat kan na schriftelijk of 
digitaal verzoek. Daarbij is de mogelijkheid dat u de gegevens wilt laten wijzigen, of te verwijderen.   
 
Als het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, kan deze altijd worden 
ingetrokken, maar niet met terugwerkende kracht. De verwerking zal, indien mogelijk volgens wet en 
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regelgeving vanaf moment van intrekking worden stopgezet. Ook heeft u het recht de gegevens te 
laten verwijderen. 
 
2-Link Communicatie is vrij om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.  
 
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij: elisa@2-linkcommunicatie.nl 
Versie 2, 21-07-2018  
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