PRIVACYVERKLARING van Tanne Verhulst
Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Als ( mindfulness)coach en trainer verwerk ik je persoonsgegevens zodra je contact met mij
opneemt. Dat kan zijn doordat je via mij site contact met mij opgenomen hebt, mij belt of emailt of als je door mij gecoacht bent of deelneemt/hebt deelgenomen aan een training.
Dat betekent dat ik de volgende persoonsgegevens van je verwerk:






Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch;

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook informatie van je, zoals:



Gegevens over je activiteiten op mijn website
Internetbrowser en apparaat type

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?






Om te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om mijn dienstverlening te kunnen
uitvoeren
Om je te informeren over (nieuwe) trainingen die gerelateerd zijn aan de coaching of
training die je eerder bij mij gedaan hebt. (afmelden is altijd mogelijk!)
Om het betalingsverkeer te kunnen afhandelen
Ik verwerk ook informatie als ik hier wettelijk toe verplicht ben zoals voor mijn
belastingaangifte.
En ik laat je gedrag op mijn website analyseren om mijn website te verbeteren en
mijn aanbod beter af te kunnen stemmen op jou voorkeuren.

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@tanneverhulst.nl, dan wordt deze
informatie verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?
Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Ik verkoop jouw gegevens niet
aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een bewerkersovereenkomst gesloten om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wat doe ik met cookies?
Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over bijvoorbeeld je surfgedrag en
interesses. Bekijk mijn cookiebeleid voor informatie over de cookies die ik (laat) gebruiken..

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:






Heb je belangstelling getoond voor mijn activiteiten? Dan bewaar ik je
persoonsgegevens zolang je je niet aangeeft verwijderd te willen worden van mijn
mailinglist.
Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot je
aangeeft verwijderd te willen worden van mijn mailinglist maar tenminste na 5 jaar
na het laatste contact.
Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je
persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen ben ik verplicht facturen met jouw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op info@tanneverhulst.nl

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Natuurlijk heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Neem contact met me op als je gegevens wilt aanpassen of laten verwijderen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van jouw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Ik behoud mij het recht
voor om onredelijke verzoeken of verzoeken die niet door de wet worden verplicht, te
weigeren.

Heb je tips, vragen of andere feedback?
Neem contact op met:
Tanne Verhulst,
Jan Luykenlaan 62, Deventer
info@tanneverhulst.nl

