PRIVACYVERKLARING

Inge Rogiers – Ontspannenkeuzesmaken
Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen
Coachpraktijk Ontspannenkeuzesmaken vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom
wordt jouw persoonlijke informatie, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming behandeld.
Bij het bezoeken van mijn website www.ontspannenkeuzesmaken.nl heb je de
mogelijkheid om je aan te melden voor mijn inspiratiemails of je vraagt een gratis
kennismakingsgesprek aan. Je laat hierdoor online sporen na en/of deelt persoonlijke
gegevens.
Hoe worden je gegevens behandeld?
Zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol. Als je je hebt aangemeld voor mijn inspiratiemails
gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via
mijn site dan gebruik ik je emailadres en je telefoonnummer om contact met je op te nemen..
Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, je inschrijft voor mijn inspiratiemails, een gratis
kennismakingsgesprek aanvraagt en/of gebruik maakt van de diensten van
Ontspannenkeuzesmaken, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam,
adresgegevens, telefoonnummer, rekeningnummer, emailadres, IP-adres en gegevens over
je activiteiten op de website.
Hoe gebruik ik de informatie
Ik mail je en gebruik je informatie om:





de diensten of producten die je hebt gekocht of gratis aangevraagd toe te sturen en
te leveren, zoals de factuur en inspiratiemails.
je support en informatie te geven bij de diensten en producten die je hebt gekocht of
aangevraagd.
je feedback te vragen over de producten en diensten.
je te informeren over diensten en producten en de diensten en producten van
samenwerkingspartners als ik denk dat je die echt super interessant kunt vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Je informatie wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden en ik deel op
geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in deze privacy
verklaring worden beschreven.
Ontspannenkeuzesmaken zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met jou om te voldoen aan een wettelijke verplichting.




Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Inspiratiemails
Indien je geen inspiratiemails meer wenst te ontvangen, dan kun je dit per e-mail melden bij
inge@ontspannenkeuzesmaken.nl.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Coachpraktijk Ontspannenkeuzesmaken gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer,
tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en jouw gebruiksgemak.. Mijn computer en telefoon zijn met passende en
doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een
betrouwbaar SSLcertificaat.
Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Coachpraktijk Ontspannenkeuzesmaken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld. Concreet: de
gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van
de laatst genoten coachingsessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer
dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering:
net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met
adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die Coachpraktijk
Ontspannenkeuzesmaken over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je mij verzoeken
deze aan te passen.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook
heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je mij hebt gegeven
weer in te trekken. Stuur voor inzage of correctie als je dat wilt een mail naar
inge@ontspannenkeuzesmaken.nl
Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs bij je verzoek tot inzage bij te voegen voor de
verificatie van je identiteit. Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen
bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
Samenwerkingspartners
Indien ik links plaats op mijn website naar andere externe websites van
samenwerkingspartners, waarvan ik denk dat deze waardevol voor je kunnen zijn, dan
adviseer ik je de privacy verklaring en gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te
lezen als je hun eigen websites bezoekt.
Informatie die je openlijk deelt ondermeer op mijn
website of via social
Wees er bewust van dat elke informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan
derden – zoals reacties op onze blogs, in de chat tijdens webinars of op mijn social media –
mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houd me niet
aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door
derden.
Wijzigingen in deze Privacy verklaring
Coachpraktijk Ontspannenkeuzesmaken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring
voor kennisneming van het privacy beleid van Coachpraktijk Ontspannenkeuzesmaken.
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