PRIVACY VERKLARING
BAGGR
Hier vind je de privacyverklaring van Baggr. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw
persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Baggr.

Baggr
Op dit moment lees je de privacyverklaring van Baggr. Baggr is een strategisch
marketingbureau dat zich richt zich op het voor organisaties naar boven halen van hun
heldere onderscheidende kracht op basis van wie ze écht zijn en wat ze toevoegen voor hun
klanten. Ook bieden we ondersteuning om dit merkverhaal intern en extern bekendheid te
geven door de inzet van Branding, Marketing, Communicatie en PR.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Baggr worden verzameld. Het is daarom goed
dat jij weet wat daarmee wordt gedaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan
aangeven. Deze verklaring gaat daarover.
Voel jij je niet prettig omtrent het gebruik van jouw gegevens door Baggr? Neem dan gerust
contact op via
Trudy@baggr.nl | 06-51475192 | Veemarktkade 8 | 5222 AE | ’s-Hertogenbosch | KVK nr.
72086475

Doel gegevens
Voor een aantal doelen worden er gegevens verzameld door Baggr. Deze doelen worden
hieronder toegelicht.
1. Het onderhouden van relaties
Jouw gegevens zullen worden verzameld als jij contact opneemt met Baggr via de website
of social media. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens,
zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres.
2. Analytics
Onze website en social media kanalen verzamelen jouw gegevens om de website en onze
marketing te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem
en ze zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Alle gegevens worden alleen
verwerkt met jouw toestemming omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te
brengen met (potentiële) relaties en/of opdrachtnemers en voor het een betere
dienstverlening naar jou toe.

Ontvangers
De gegevens die Baggr ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:
● Gripp
Gegevens die worden achtergelaten bij Baggr worden opgeslagen in softwareprogramma
Gripp. Alle gegevens die door Baggr worden ingevoerd in Gripp worden binnen de EU
opgeslagen. Alle privacy waarborgen zij zoals deze genoemd zijn in de AVG zijn hierop van
toepassing. Gripp wisselt haar gegevens niet uit aan derden.

Opslagperiode
Jouw gegevens worden bewaard voor langere tijd door Baggr, maar nooit langer dan nodig
is voor het uitvoeren van de activiteiten. Tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling jouw
gegevens langer moeten bewaren.
De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven
wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar admin@baggr.nl
Op het moment dat je contact opneemt met Baggr via de mail, dan worden die gegevens die
jij meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op onze mailserver.
Die mails worden bewaard tot maximaal 10 jaar terug.
De gegevens die op de website verzameld zijn door Analytics zijn anoniem en dus niet
verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden binnen Google
Analytics bewaard voor onbepaalde tijd.

Beveiliging
Van jouw persoonsgegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens
worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen.
De persoonsgegevens die door Baggr of door eerder genoemde derden worden beheerd,
zijn alleen toegankelijk via eerder genoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Jouw rechten
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage en verwijdering van
zijn persoonsgegevens of beperking van hem betreffende verwerking, alsmede het recht
tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wil je niet dat Baggr jouw gegevens gebruikt of vastlegt? Dan heb je het recht om het
stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via admin@baggr.nl. Wij streven ernaar binnen 1
week jouw gegevens te verwijderen.

Plichten
Baggr verwerkt persoonsgegevens op grond van commercieel- en marketing belang. Denk
hierbij aan het aanbieden van diensten van Baggr via e-mail en gerichte social media
berichten. Jouw gegevens worden nooit verkocht aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens
voor het aanbieden van de diensten.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij gedeeld hebt met Baggr met anderen dan de hierboven
genoemde partijen te delen, dan zal er eerst toestemming worden gevraagd.
Wij trachten altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 11 maart 2019 tot nader order.
Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via onderstaande gegevens:
Trudy@baggr.nl | 06-51475192 | Veemarktkade 8 | 5222 AE |
’s-Hertogenbosch | KVK nr. 72086475

