PRIVACY VERKLARING
Veerkracht respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en van de geleverde diensten en
behandelt persoonlijke informatie die je verschaft altijd vertrouwelijk.
Persoonlijke gegevens zullen nooit verkocht of overgedragen worden aan anderen, tenzij dit wettelijk
verplicht is. De gegevens zijn zo goed mogelijk beveiligd.
Hieronder kun je zien welke persoonlijke gegevens verwerkt worden bij een bezoek aan de website
en/of indien wij een overeenkomst voor een traject aangaan.
COOKIES
Voor het opslaan van informatie maakt de website gebruik van cookies. Een cookie is een klein
bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.
Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het
mobiele apparaat dat je gebruikt. Er worden op mijn website enkel analytische cookies gebruikt. Via
Google Analytics worden deze gegevens bijgehouden.
Voorbeelden van gegevens die ik kan zien zijn: welke browser wordt gebruikt, of er mobiel of op een
desktop gekeken wordt, hoeveel tijd er wordt besteed op de website en welke pagina’s gelezen
worden.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Om bezoekers van informatie te kunnen voorzien, zijn er links naar andere websites. Veerkracht is
niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze websites te vinden is en de privacyrichtlijnen
van deze websites.
PERSOONSGEGEVENS ALS KLANT
Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten dan verwerk ik ook een aantal persoonsgegevens:
- Naam, adres, mail en telefoonnummer
- Betalingsgegevens
Deze gegevens zijn nodig om met elkaar contact te hebben over afspraken en ten behoeve van het
traject en de financiële afhandeling.
BEWAARTERMIJN
Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na de laatste afspraak vanwege de gestelde
bewaartermijn door de Belastingdienst met betrekking tot de financiële administratie.
RECHTEN DIE JE HEBT TEN AANZIEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Wanneer je jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten rectificeren, verwijderen, beperken
of overdragen dan kan je altijd contact opnemen met mij.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden als dit nodig is. Het is daarom aan te
raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Mocht je bij klachten over de verwerking van jouw gegevens niet samen met mij uitkomen, dan heb
je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
ADRES EN CONTACTGEGEVENS VEERKRACHT
CLARIONLAAN 14, 2082 HJ SANTPOORT ZUID, info@veerkrachtnh.nl
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