Privacyverklaring Sylvivre
Ik, Syl Granneman, eigenaar van Sylvivre, ben verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Ik respecteer de privacy van al mijn (coach)klanten en
de gebruikers van mijn website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die je mij verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze privacyverklaring geef ik je heldere en transparante informatie
over welke gegevens ik verzamel en hoe ik omga met je
persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen. Ik
houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Contactgegevens:
-

Sylvivre
Syl Granneman
Molenwiek 72
3642 BS Mijdrecht
06-51 16 30 90
syl@sylvivre.nl
www.sylvivre.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de
dienstverlening van Sylvivre en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij
hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens
die ik verwerk:
Voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
Deze gegevens zijn opgenomen in de mailinglijst. Je kunt je ieder moment
uitschrijven door in de mail op de link ‘afmelden’ te drukken.
Voor
-

individuele sessies, cursussen en workshops:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortegegevens
Adres
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
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Deze gegevens worden gebruikt om je een factuur te kunnen sturen,
contact op te nemen als dit wenselijk is, afspraken te bevestigen of
wijzigen, of om je een gericht dienstenaanbod toe te kunnen sturen.
Deze gegevens zijn opgenomen in mijn contactgegevens. Je kunt je ten
alle tijden laten uitschrijven.
Ik zal je persoonlijke gegevens zonder je toestemming, niet publiceren op
het internet of in een andere vorm ter beschikking stellen aan derden. Ik
waardeer het vertrouwen dat je in mij stelt en zal alles in het werk stellen
om je persoonlijke gegevens te beschermen. De persoonlijke informatie
wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan mij
hebt toevertrouwd. Door mij een email te sturen kun je je gegevens laten
verwijderen.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als
dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
- De internetomgeving (webhosting)
- Het versturen van nieuwsbrieven
- De administratie
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee ik geen
verwerkingsovereenkomst heb afgesloten.
In deze verwerkingsovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden
doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Tevens kan ik je persoonsgegevens delen met derden als je mij hier
schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming
ten alle tijden in te trekken.
Bewaartermijn
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waardoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
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Beveiliging van de gegevens
Ik heb passende technieken en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking. Zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
-

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord op al mijn systemen
Ik heb verwerkingsovereenkomsten afgesloten met derden, die ik
inschakel voor mijn dienstverlening, zoals de partij die mijn
nieuwsbrieven verstuurt en mijn boekhouder.

Jouw rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je
bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een
deel daarvan) door mij of door 1 van mijn verwerkers.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op. Ook voor
vragen, klachten of suggesties kun je met mij contact opnemen.
Syl Granneman, Mijdrecht, mei 2018
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