Marjolein van de Klundert
Trainer l Gespreksleider l Dagvoorzitter

PRIVACY VERKLARING
Ik doe er alles aan om zowel off- als online vertrouwelijk met uw zakelijke en persoonlijke gegevens
om te gaan. Daarom houd ik mij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) stelt. Een toelichting op deze eisen vindt u in dit document.
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is
Marjolein van de Klundert Training & Gespreksleiderschap, gevestigd te Eersel, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 76491528.
Contactgegevens:
Marjolein van de Klundert
Kerkstraat 15
5521 JK Eersel
06-10385843
info@marjoleinvandeklundert.nl

Persoonsgegevens
Ik gebruik uw gegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), om met u te kunnen
communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening (het afhandelen van
uw betaling). Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat,
zoals gegevens ten behoeve van belastingaangifte.
Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.
De volgende gegevens worden hieronder verstaan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch dan wel
persoonlijk contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marjolein van de Klundert verwerkt:
Ik verwerk alleen gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van een ouder of
voogd.
Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden niet online opgeslagen (‘in
the cloud’), mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de
website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen
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aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.
Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.
Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen, waarbij een bewaartermijn
van factuurgegevens van 7 jaar geldt.
Persoonsgegevens die in het kader van de met uw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld,
waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard
en daarna verwijderd of vernietigd.
Rechten betrokkene
Ik respecteer uw privacy rechten en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende
rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van
uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij
opnemen via info@marjoleinvandeklundert.nl

Marjolein van de Klundert
Eersel, maart 2020
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