
Privacybeleid, november 2017 

Privacyverklaring 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Doncee Copywriting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van Doncee Copywriting en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier 

op de website aan Doncee Copywriting verstrekt. Doncee Copywriting kan de volgende 

persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 
- Uw adresgegevens  
- Uw telefoonnummer  
- Uw e-mailadres 
 
Waarom Doncee Copywriting gegevens nodig heeft 
Doncee Copywriting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 

benaderen. 

Daarnaast gebruikt Doncee Copywriting uw persoonsgegevens voor het aan u verstrekken van 

informatie,  het maken van een offerte of in het kader van een met u gesloten overeenkomst, 

doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied van copywriting. 

Delen met anderen 
Doncee Copywriting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van Doncee Copywriting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de 
frequentie en tijdstip van bezoek, welke web pagina’s het meest populair zijn en via welke weg 
bezoekers op de website terecht komen. 
 
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
Doncee Copywriting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.  
 
Doncee Copywriting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 
gebruiken. Lees het privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) 
voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Doncee Copywriting  wordt 
gebruikt, om rapporten over de website aan Doncee Copywriting te kunnen verstrekken. 
 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Doncee Copywriting heeft hier geen invloed op. 
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