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Privacy Beleid 

 

Rebel Content Company founder van o.a. emilymattaka.nl is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals verklaard in dit privacy beleid. 

 

1. Persoongegegevens die wij verwerken 

Rebel Content Company verwerkt persoonsgegevens die jij aan ons verstrket 

ofomdat je gebruik maakt van diensten of producten van Rebel Content Company of 

emilymattaka.nl. Dit is een overzicht van de geens die wij verwerken: 

 
- Voor- en achternaam  
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer  
- E-mailadres - IP-adres  
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website  
- Bankrekeningnummer 
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2. Met welk doel en op basis van welke grondslag maken wij gebruik van je gegevens. 
Rebel Content Company & emilymattaka.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor 
de volgende doelen:  
 
- Het afhandelen van jouw betaling  
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is  
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij je af te leveren 
- Om je teo nformeren en inspireren over diensten en producten 
- We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 
3. Opslag en bewaren van de gegevens  

– Rebel Content Company & emilymattaka.nl bewaart je persoonsgegevens voor de 
duur dat dit nodig is voor de uitoefening van de opgedragen taken of de nakoming 
van de overeenkomst 
– Gegevens die nodig zijn voor relatiebeheer houden we zolang er een contractuele 
relatie is of (weer) tot stand kan komen. 

 
4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door Rebel Content Company & emilymattaka.nl en heb je 
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek 
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  
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Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ehallo@emilymattaka.nl.  
 
Soms kunnen wij ten behoeve van de opdracht je verzoek (gedeeltelijk) weigeren. Dit 
wordt te allen tijde gemotiveerd. 

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden  
Rebel Content Company & emilymattaka.nl deelt jouw persoonsgegevens met 
verschillende derden alléén als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
 

6. Beveiliging  
Rebel Content Company & emilymattaka.nl neemt de bescherming van jouw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@emilymattaka.nl.   
 

7. Veranderingen  
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van dit privacy-statement, kunnen 
leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring 
te raadplegen.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hallo@emilymattaka.nl
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8. Klachtrecht  
– Rebel Content Company & emilymattaka controleert regelmatig of we aan dit 
privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met 
ons opnemen;  
– Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl./

	Privacy Beleid
	Rebel Content Company founder van o.a. emilymattaka.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals verklaard in dit privacy beleid.
	1. Persoongegegevens die wij verwerken
	Rebel Content Company verwerkt persoonsgegevens die jij aan ons verstrket ofomdat je gebruik maakt van diensten of producten van Rebel Content Company of emilymattaka.nl. Dit is een overzicht van de geens die wij verwerken:
	2. Met welk doel en op basis van welke grondslag maken wij gebruik van je gegevens.

