Mieke van Dael

Privacy verklaring
Mieke van Dael, gevestigd Polluxstraat 48, 1223 GC in Hilversum, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Polluxstraat 48
1223 GC Hilversum
06 10528242
miekevandael@live.nl
www.miekevandael.com

KvK 32149791

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u
deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
− Voor- en achternaam
− Adresgegevens
− Geboortedatum
− Telefoonnummer
− E-mailadres
− Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie dit soort gegevens te verzamelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− Voor het registreren van deelnemers aan Workshops
− Het bijhouden van een mailinglijst voor verzenden van nieuwsbrieven
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− Het afhandelen van betalingen
− Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is voor zaken omtrent workshops
− U te informeren over wijzigingen van mijn diensten
− Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de volgens overeenkomst
afgesproken diensten waarvoor uw gegevens worden verzameld te kunnen uitvoeren. Ik
hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
Personalia

− tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst
voor te leveren diensten, of zodra de klant daarom
verzoekt

Adres en andere contactgegevens − idem
Overige gegevens

− tot duidelijk is dat de klant deze gegevens in eigen
beheer heeft genomen

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop geen persoonsgegevens en verstrek deze uitsluitend aan derden als dit nodig is
voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies, analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten verwijderen, dan
kunt u daarover contact met mij opnemen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neemt de bescherming van uw gegevens serieus door passende maatregelen te nemen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via miekevandael@live.nl

