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Privacyverklaring Chocinella en Nolda Straatman 

Algemeen 

Voor het leveren van producten en diensten zijn Chocinella en haar sub-onderneming Nolda Straatman 

(hierna te noemen Chocinella) genoodzaakt persoonsgegevens en  persoonlijke gegevens te 

verzamelen en te verwerken. Chocinella vindt zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en 

persoonlijke gegevens van groot belang en zal er alles aan doen uw gegevens zo veilig en zorgvuldig 

mogelijk te verwerken en op te slaan. Chocinella is dan ook de verantwoordelijke voor de 

gegevensverwerking. 

Doel en grondslag van verzamelen en verwerking en soort persoonsgegevens en persoonlijke gegevens 

Chocinella verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens en persoonlijke gegevens, die noodzakelijk 

zijn voor de levering van producten en diensten, facturering, communicatie met u als klant, of waartoe 

zij wettelijk verplicht is. Indien voor het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens en 

persoonlijke gegevens toestemming vereist is, zal Chocinella u vooraf om deze toestemming vragen. 

Chocinella zal alleen gebruik maken van persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die rechtstreeks 

door u zijn verstrekt, openbaar te vinden zijn, of door (derde) opdrachtgever aan haar zijn verstrekt 

voor de uitoefening van haar taken. 

Voor de uitoefening van haar taken acht Chocinella het noodzakelijk de volgende persoonsgegevens 

en persoonlijke gegevens te verzamelen en verwerken. 

 NAW gegevens  

 Telefoonnummer 

 Factuuradres 

 Emailadres  

 Betalingsgegevens 

 Taalcursus gerelateerde gegevens o.a. resultaten, huiswerkopdrachten, evaluaties. 

Beveiliging van persoonsgegevens en gebruik door derden: 

Chocinella zal passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens en persoonlijke gegevens te 

beveiligen en deze alleen met derden delen indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar 

taken, of dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking 

worden gesteld voor marketing doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt 

gegeven. 

e-mail en website: Voor haar e-mail diensten en het hosten van de volgende domeinnamen: 
www.chocinella.nl, www.chocinella.com en www.noldastraatman.nl maakt Chocinella gebruik van 
derden. Op dit moment verzamelt 123-webhost nog gegevens (o.a. ip-adressen) ten behoeve van de 
websitestatistiek van Chocinella, maar vanaf 1 juli 2018 zal dit niet meer het geval zijn. 
 

Daarnaast maakt Chocinella beruik van Mozilla Thunderbird voor het ophalen van de mail. Hoewel 

Mozilla gevestigd is buiten de EU (nl. in de Verenigde Staten), worden mailtjes en adresboeken alleen 
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lokaal op de computer(s) van Chocinella opgeslagen. Voor het versturen van e-mail wordt geen 

gebruikgemaakt van versleuteling. 

Accountant en belastingdienst: Om te kunnen voldoen aan haar wettelijke aangifteverplichtingen 
maakt Chocinella gebruik van een accountant. Hiertoe  verstrekt Chocinella haar administratie (o.a. 
facturen rekeningoverzichten) aan haar accountant. Indien Chocinella hiertoe wettelijk verplicht is, zal 
zij ook haar administratie ter inzage aan de belastingdienst overleggen. 
 
Overige derden: Taalopdrachten ontvangt Chocinella in de hoedanigheid van Nolda Straatman 
meestal van een opdrachtgever (bijvoorbeeld: talencentrum, taalinstituut of onderwijsinstelling), die 
de opdracht ontvangt van de eindklant ( bijvoorbeeld: u als privé persoon, het bedrijf waar u werkt of 
een andere organisatie waarmee u verbonden bent). Voor de uitvoering van haar taak en voor de  
evaluatie van de cursus en de geleverde dienst is het voor Chocinella noodzakelijk om 
persoonsgegevens en persoonlijke gegevens aan haar opdrachtgever en via de opdrachtgever aan de 
eindklant beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij dan met name om Taalcursus gerelateerde gegevens.  

Bewaartermijn van de persoonsgegevens en de persoonlijke gegevens 

Administratieve gegevens (NAW, factuuradres, Betalingsgegevens): Chocinella zal 
persoonsgegevens en persoonlijke gegevens, die gerelateerd zijn aan haar administratie en 
belastingaangifte minimaal 7 jaar (wettelijke termijn) bewaren, maar niet langer dan 10 jaar. 

E-mail-, NAW- en andere contactgegevens: Chocinella zal e-mail- NAW- en contactgegevens tot 
maximaal 1 jaar na het verkrijgen van de gegevens bewaren, tenzij deze nog noodzakelijk zijn voor 
lopende contacten en overeenkomsten, of hierover nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. E-
mail-, NAW- en contactgegevens van cursisten zullen tot maximaal 1 jaar na-afloop van de cursus 
bewaard worden, tenzij deze nog noodzakelijk zijn voor lopende contacten, overeenkomsten of 
vervolgcursussen, of hierover nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. NB: Het betreft hier alleen 
door Chocinella in de hoedanigheid van Nolda Straatman zelf van de cursist ontvangen e-mail-, NAW- 
en contactgegevens. 

Taalcursus gerelateerde gegevens: Chocinella in de hoedanigheid van Nolda Straatman zal  Taalcursus 
gerelateerde gegevens tot maximaal 1 jaar na-afloop van de cursus bewaren, tenzij deze nog 
noodzakelijk zijn voor lopende contacten, overeenkomsten of vervolgcursussen, of hierover 
nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. 

Uw rechten 

Wettelijk gezien kunt u de volgende rechten doen gelden met betrekking tot uw privacy: 

 Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 

 Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. 

 Recht op inzage. Dat is uw recht om de persoonsgegevens die Chocinella van u verwerkt in 
te zien. 

 Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die Chocinella van u 
verwerkt te wijzigen. 
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 Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten 
verwerken. 

 Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel het 
recht op een menselijke blik bij besluiten. 

 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

 Het recht op duidelijke informatie over wat Chocinella met uw persoonsgegevens doet. 

 Het recht om uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerking altijd te kunnen 
intrekken. 

Aangezien Chocinella alleen de voor het leveren van haar producten en diensten noodzakelijke 
persoonsgegevens en persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, of waartoe zij wettelijk verplicht 
is, kan het uitoefenen van enkele van de bovenstaande rechten er toe leiden, dat Chocinella u niet de 
gewenste dienst of het gewenste product kan leveren. In deze gevallen zult u verplicht zijn om de 
noodzakelijke gegevens te verstrekken om de dienst of het product toch af te kunnen nemen.  

Vragen en/of doen gelden van uw rechten 

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring of met betrekking tot het doen gelden van uw rechten 
kunt u contact opnemen met: 

Chocinella 
Den Heuvel 30 
5511 AL Knegsel 
info@chocinella.nl 
tel: 06-10646940 

U hebt tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de relevante privacytoezichthouder: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
 
Privacyverklaring opgesteld d.d. 24-5-2018 
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