PRIVACYVERKLARING
Een opgeruimd thuis, versie januari 2020
In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens Een opgeruimd thuis van jou verwerkt, voor
welke doeleinden en hoe de gegevens beschermd worden. Het komt erop neer dat
persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.
Contactgegevens
Eigenaar
Adres
Telefoon
E-mail
Kamer van Koophandel

Een opgeruimd thuis
Famke van Wuijckhuijse
Commissaris van Heemstrastraat 12, 3861 AS, Nijkerk
0642182897
info@eenopgeruimdthuis.nl
76743926

WELKE GEGEVENS VERZAMELT EEN OPGERUIMD THUIS EN WAAROM?
Doordat je de website bezoekt of gebruik maakt van de diensten van Een opgeruimd thuis, worden
de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, ofwel de gebruikte internetverbinding)
• Eventueel adresgegevens van het bedrijf waar je werkt
• Eventueel je functie
WAAROM VRAAGT EEN OPGERUIMD THUIS DEZE CONTACTGEGEVENS OP?
Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en om een factuur op te
maken. Een opgeruimd thuis gebruikt je naam en contactgegevens om contact met je te
onderhouden. Alle informatie die je per mail deelt, slaat Een opgeruimd thuis zorgvuldig op.
GEGEVENS GOED BEVEILIGD
Een opgeruimd thuis neemt de bescherming van je gegevens serieus. Computer, telefoon en tablet
zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje.
WORDEN JE GEGEVENS MET DERDEN GEDEELD?
Alleen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang
zoals redelijke bedrijfsuitoefening.
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WAT GEBEURT ER NIET MET JE GEGEVENS?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide
bezoekersprofielen samen te stellen en ook niet voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde
verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van
een mens).
BEWAARTERMIJN VAN JOUW GEGEVENS
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Dit betekent dat de gegevens van bestaande klanten niet langer
worden bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste coaching sessie. De gegevens van potentiële
klanten worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand komt. Er is één
uitzondering: Ondernemers zijn wettelijk verplicht om de administratie, inclusief facturen en offertes
met adresgegevens van opdrachtgevers, zeven jaar te bewaren.
COOKIES
De site van Een opgeruimd thuis gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Daarmee wordt duidelijk welke pagina’s website
bezoekers interessant vinden. De cookies die Een opgeruimd thuis gebruikt zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.
INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Een opgeruimd thuis. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming
óf bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens mailen naar info@eenopgeruimdthuis.nl. Als
het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen dan kunnen je gegevens verwijderd worden. Een
opgeruimd thuis neemt alleen schriftelijke verzoeken in behandeling en reageert uiterlijk binnen
twee weken op je verzoek.
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