Privacy Statement website en bescherming persoonsgegevens
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus, net als jij heb ik een hekel aan spam.
Ik ga dan ook zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. Jouw persoonlijke gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief, trainingen die je hebt aangevraagd
en relevante informatie.
Voor het optimaliseren van mijn dienstverlening, kan jouw websitebezoek geanonimiseerd
gevolgd worden. De persoonsgegevens zijn dan niet herleidbaar tot een individuele persoon.
Succesvolinbalans.nl onderschrijft de volgende stelling van het College Bescherming
Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens:
“Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële
voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze
rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring,
bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.”
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor
welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Succesvolinbalans.nl gebruikt de door jou
verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen
succesvolinbalans.nl en jou (bijvoorbeeld bij aankoop / aanvraag van trainingen);
• Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten (bijvoorbeeld
via nieuwsbrieven);
• Voor productontwikkeling en optimalisering van de dienstverlening (bijvoorbeeld
voor wijzigingen op de website);
• Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 gaat deze wet in. In het kader van deze wet specificeer ik hieronder welke
gegevens opgeslagen worden, waarom en hoe lang.
•

•

Bij aankoop van een training worden jouw NAW gegevens opgeslagen voor zowel de
administratie (het maken van een juiste factuur), het cliënt dossier (verplicht vanuit
de beroepsvereniging CAT) als het maken van een certificaat als bewijs van
deelname. Ik ben wettelijk verplicht administratie minimaal 5 jaar te bewaren.
Bij aanmelding voor een nieuwsbrief slaat mijn autoresponder Active Campaign jouw
voornaam en emailadres op. Het emailadres is nodig om je de nieuwsbrief toe te
kunnen sturen, de voornaam wordt gebruikt om een prettige aanhef te hebben. Als
je jouw voornaam liever niet op wilt geven kun je daar ook je voorletter of X invullen.
Deze verschijnt dan in de aanhef van jouw nieuwsbrief in plaats van jouw voornaam.
Afmelden voor deze nieuwsbrief kan eenvoudig via de link die onderaan in elke
nieuwsbrief staat. Je wordt direct uitgeschreven en ontvangt geen mailings meer.
Uiterlijk een jaar na uitschrijven worden al jouw gegevens definitief verwijderd.
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•

•

Als je een registratie maakt om gratis en/of betaalde trainingen op de
succesvolinbalans.nl website te volgen, slaat WordPress jouw account gegevens op.
Deze gegevens kun je op elk moment zelf wijzigen via deze
pagina: http://succesvolinbalans.nl/profielinformatie-bewerken/
Als je jouw persoonlijke informatie in wilt zien, dan wel wilt wijzigen, dan kun je dit
aangeven per email. Binnen 1 maand ontvang je de informatie, dan wel wordt de
informatie gewijzigd.

Derden
Ik selecteer samenwerkingen met partners met grote zorg en zal hierbij altijd jouw privacy
respecteren. Ik zal jouw gegevens nooit zomaar doorgeven, alleen als jij uitdrukkelijk
toestemming hebt gegeven, zullen jouw gegevens doorgegeven worden.

Afmelden
Onderaan elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor verdere
informatie. Na uitschrijving zul je geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Uiterlijk een jaar na
uitschrijving zullen al jouw gegevens worden verwijderd.

Wijzigingen
Voor wijziging van gegevens voor de nieuwsbrief kun je via de reply knop in jouw
emailprogramma eenvoudig contact opnemen, zelf een mailsturen naar
sandra@succesvolinbalans of contact opnemen via de contactpagina. Jouw gegevens
worden dan binnen een maand conform jouw wens aangepast.
Voor wijziging van gegevens voor jouw account kun je zelf inloggen en wijzigen via deze
pagina: http://succesvolinbalans.nl/profielinformatie-bewerken/
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig
deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest
actuele privacy regels.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website van succesvolinbalans.nl plaatst alleen functionele cookies. Je kunt onze
website anoniem raadplegen. succesvolinbalans.nl verzamelt geen namen of andere
gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.
Ik verzamel alleen gegevens die je zelf verzendt bij het gebruik van mijn diensten zoals het
invullen van een contactformulier of een aankoop in mijn webwinkel. De aanvraag- en
orderformulieren maken gebruik van een functionele cookie. Deze wordt gebruikt voor het
behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van jouw gegevens tot
ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.
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De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze
en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Contact
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit
privacy beleid, kunt je contact opnemen via het contactformulier.
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