Privacy Verklaring.
In deze privacyverklaring van Volopinjekracht omschrijven wij welke
persoonsgegevens wij vragen en gebruiken en voor welke doeleinden.
Volopinjekracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
A. Welke gegevens gebruiken wij:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Wanneer je het contactformulier op de website invult:
E-mailadres (verplicht): om je reactie te kunnen beantwoorden, om je een
bevestiging te sturen van de deelname aan de Lichtcirkel en/of consult en voor
verdere correspondentie, en/of voor de facturering.
Naam (verplicht): om je reactie te kunnen beantwoorden en/of voor de inschrijving
voor een Lichtcirkel, workshop en/of consult of facturering.
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats (verplicht): om de factuur te kunnen toesturen en
voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Telefoonnummer (niet verplicht): uitsluitend om contact met u op te nemen bij
vragen over uw deelname aan de Lichtcirkel, workshop en/of consult.
B. Overige gegevens die worden vastgelegd:
start- en einddatum Lichtcirkels, workshops en consulten: voor onze
activiteitenadministratie, om te voldoen aan de wettelijke
administratieverplichtingen.
C. Gegevens die worden gegenereerd via de website:
Gegevens inzake aanmeldingen Lichtcirkels, workshops en/of consulten: voor onze
activiteitenadministratie.
D. Andere gegevens:
Inhoud van (e-mail)correspondentie: om met jou te corresponderen.
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief hoef je uitsluitend je e-mailadres op te
geven. Je kunt je op elk moment via de nieuwsbrief ook weer uitschrijven. Je
emailadres wordt dan direct verwijderd. Je kunt je ook per email
(info@Volopinjekracht.nl) bij ons afmelden. Ook dan zullen we je emailadres per
direct verwijderen. Wanneer je toch meer dan alleen je e-mailadres doorgeeft dan
zullen wij deze extra gegevens alsnog verwijderen.
E. Aan wie geven wij uw gegevens door?
Wij gebruiken je gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het
nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:
Accountant/boekhouder; De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze
accountant of boekhouder voor de belastingaangiften.
3. Geven wij gegevens door buiten de Europese economische ruimte?
Nee, alleen in Nederland.
4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens
uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden
verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste 3 jaar, om aan al onze
wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het
verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De gegevens van het contactformulier worden niet opgeslagen.
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke
verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
5 Wat zijn je rechten?
Je hebt het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten
corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, af te schermen en
daartegen bezwaar te maken.
Als je je gegevens wilt verwijderen, laat ons dat dan weten (zie hieronder bij “Wat
als u vragen of klachten heeft?”).
Wat te doen bij vragen of klachten?
Volopinjekracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je vragen of klachten
hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact op: info@Volopinjekracht.nl
Kan deze privacy verklaring veranderen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 1 januari 2019. We behouden ons het recht voor
deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, dan
zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.
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