Privacybeleid Praktijk Lispeltuut

Mirjam van Huffelen

Wie ben ik?
Ik ben Mirjam van Huffelen, coach, trainer en eigenaar van Praktijk Lispeltuut. Praktijk Lispeltuut is
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 60124709. Het bezoekadres is
Thetra
Onderduikersstraat 1
9727 CD Groningen

Waarvoor gebruik ik uw gegevens?
Ik gebruik uw gegevens (die ik online, telefonisch of in persoon van u verkrijg) o.a. om uw registratie
als opdrachtgever, cliënt of geïnteresseerde te beheren, te antwoorden op uw vragen, afspraken te
maken en/of te beheren en, desgewenst, u mijn nieuwsberichten te sturen.

Met welk doel verwerk ik uw persoonsgegevens?
Ik verwerk de volgende gegevens:





uw identificatiegegevens (naam, adres, postcode, woonplaats en contactgegevens zoals
emailadres en telefoonnummer(s)). Bij minderjarige cliënten verwerk ik ook
identificatiegegevens van één van beide ouders;
financiële en transactiegegevens (bank- en betaalgegevens);
communicatiegegevens (bijvoorbeeld of u bent ingeschreven voor mijn nieuwsbericht).

Op welke rechtsgrond mag ik uw gegevens verwerken?
De wettelijke voorwaarden op basis waarvan ik uw persoonsgegevens mag verwerken, hangen ook af
van het doel waarvoor ik ze verwerk, zoals toegelicht in de volgende tabel:

www.praktijklispeltuut.nl
mirjam@praktijklispeltuut.nl
06-29156794 KvK 60124709
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Doel
Afhandeling van uw registratie als
opdrachtgever, cliënt of geïnteresseerde van
Praktijk Lispeltuut

Communicatie en voorlichting

Rechtsgrond
De verwerking van uw gegevens is nodig voor de
uitvoering van de afspraken die wij met elkaar
maken over diensten die ik u verleen vanuit
Praktijk Lispeltuut, en de facturering en betaling
daarvan.
Indien u zich heeft aangemeld voor mijn
nieuwsberichten, verwerk ik uw gegevens voor
het verzenden van een nieuwsbericht over
ontwikkelingen en aanbod in Praktijk Lispeltuut,
met een frequentie van eens per 1 à 2 maanden.
U kunt zich op ieder moment van deze
nieuwberichten afmelden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
De bewaartermijn van uw gegevens hangt af van het doel waarvoor ik ze verwerk, zoals hieronder
toegelicht:
Doel
Afhandeling van uw registratie als
opdrachtgever, cliënt of geïnteresseerde van
Praktijk Lispeltuut

Communicatie en voorlichting

Bewaartermijn
Ik verwerk uw gegevens zo lang als nodig voor
de uitvoering van de onderling gemaakte
afspraken èn in overeenstemming met de
wettelijk geldende bewaarplicht voor de
Belastingdienst, te weten zeven jaar.
Ik verwerk uw gegevens tot u zich uitschrijft of u
uw inschrijving voor de nieuwsberichten
annuleert.

Deel ik uw gegevens met derden?
Om te voldoen aan de hierboven beschreven doeleinden, verleen ik mijn boekhouder toegang tot uw
persoonsgegevens. Met haar sluit ik een verwerkersovereenkomst af.
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Wat zijn uw rechten wanneer u mij uw gegevens verschaft?
Ik ga zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. Ik borg en eerbiedig de vertrouwelijkheid ervan. Ook
waarborg ik u de uitoefening van uw rechten. U hebt, ongeacht het doel of de grondslag op basis
waarvan ik uw gegevens verwerk, in het bijzonder het recht om:
 Mij inzage te verzoeken in uw gegevens waarover ik beschik;
 Mij te verzoeken dat ik de gegevens waarover ik reeds beschik, te rectificeren;
 Mij te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover ze niet langer nodig zijn voor het doel
waarvoor we ze moeten verwerken zoals hierboven beschreven, of voor zover ik niet langer
gerechtigd ben ze te verwerken;
 Mij te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, wat inhoudt dat u mij in
bepaalde gevallen kunt verzoeken de verwerking van de gegevens tijdelijk op te schorten of dat
ik ze desgewenst langer bewaar dan nodig.

Wat gebeurt er als u mij gegevens van derden verschaft?
Als u mij persoonsgegevens van derden verschaft, bijvoorbeeld omdat u het aanbod van Praktijk
Lispeltuut van belang acht voor derden, waarborgt u dat u hen op de hoogte hebt gesteld van de
doeleinden waarvoor en de wijze waarop ik hun persoonsgegevens verwerk.

Vragen?
Mirjam van Huffelen - BodyMind coaching en training
Praktijk Lispeltuut
www.praktijklispeltuut.nl
mirjam@praktijklispeltuut.nl
06 29156794

