Privacyverklaring.
Wie ben ik
Mijn website-adres is: http://bewustenergiek.nu.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom.
Om je trainingservaring zo prettig mogelijk te laten zijn heb ik de
volgende gegevens van je nodig.
• Je email adres. Hierop ontvang je de inloggegevens van jouw
afgenomen training en toekomstige nieuwsbrieven. Voor
deze laatste kun je je ten allen tijde afmelden.
• Je facturatiegegevens: naam, adres, postcode, woonplaats.
Dit heb ik nodig om je een complete factuur te kunnen sturen.

Contactformulieren en reacties
• Cookies aangaande mijn website www.bewustenergiek.nu
Wanneer je een reactie achterlaat op mijn website, kun je
aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een
cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw
gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te
vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar
lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan
we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser
cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke
gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband
met jouw login informatie en schermweergave opties. Login
cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave
opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2
weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden
login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een
aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie
bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van

het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een
dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
• Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud
bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.).
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft
bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies
gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je
interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en
ingelogd bent op die website.

Analytics

• Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst
van dat bedrijf. Wij gebruiken deze dienst van Google om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze
website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. Voor deze dienst hebben wij
met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Hiervoor hebben wij het laatste octet van uw
IP-adres voor het gebruik van de Google service gemaskeerd.
Uw IP-adres wordt dus nadrukkelijk niet meegegeven.
Daarnaast hebben wij de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en
maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met de Google Analytics-cookies. De informatie
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.

Hoe lang ik jouw data bewaar
• Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en
de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze
manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en
goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op mijn website (indien van
toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun
gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke
informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment
(de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website
beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Recht op inzage
• Als je een account hebt op mijn site of je hebt daarop reacties
achter gelaten, dan kan je me verzoeken om een
exportbestand van je persoonlijke gegevens die ik van je heb
en door mij word bewaard, inclusief alle gegevens die je me
opgegeven hebt. Je krijgt dan een overzicht van jouw
gegevens.

Recht op rectificatie
• Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Je
hebt het recht om dit door mij te laten rectificeren. Je gegevens
omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor
bestemde url onderaan elke mail.

Recht op het wissen van gegevens
• Wil je niet langer dat jouw gegevens bij mij vastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
• Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, als je vindt dat ik niet op de juiste manier
met jouw gegevens omga.

Recht op het verwijderen van al je gegevens
• Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan kan je ons
ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van
je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we
verplicht moeten bewaren in verband met administratieve,
wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Gebruik maken op jouw rechten

• Het gebruik maken van jouw rechten kan door mij een verzoek
te sturen via een e-mail aan info@bewustenergiek.nu onder
toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de
nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN
onleesbaar zijn gemaakt. Het is mijn streven om binnen een
week op je verzoek te reageren.

Waar ik jouw data naartoe stuur
• Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde
spamdetectie service geleid worden.

Hoe ik jouw gegevens beveilig
• Jouw gegevens zijn privé. Uiteraard stel ik alles in het werk om
de gegevens die je aan mij verstrekt adequaat te beveiligen.
• Ik werk met software van leveranciers die beschikken over
geschikte middelen en beheerprocedures om jouw gegevens te
beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te
voorkomen.

Ontvangst van data van derde partijen
• Ik ontvang geen data met persoonsgegevens van derde partijen.

Geautomatiseerde besluiten en profilering met
gebruikersgegevens
• Ik neem geen geautomatiseerde besluiten en gebruik jouw gegevens
niet voor het doen van profileringen.

Mocht je nog opmerkingen hebben dan kun je me bereiken via
onderstaande opties.
Energieke groet,
Nynke
Coach en aanstormend Therapeut Systemisch Werk.

Julianastraat 14
1441 EP Purmerend
Telefoon en whatsapp +31630581914
nynke@bewustenergiek.nu

