Privacy verklaring
Contactgegevens en contactpersoon
Joëlle van de Vreede
info@joellevandevreede.nl
06 53117080
Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt indien u deze zelf aan
ons verstrekt, bijv. via mail en/of een (contact)formulier op deze website. Wij bewaren
uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen de verkregen
persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt, denk
hierbij aan:
- Het afhandelen van uw betaling of bestelling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren of op te laten halen
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Internetsites van derden
Op onze website kunt u links vinden naar andere websites. Deze privacyverklaring is
hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben
waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor
persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via website) verstrekt. U ben zelf
verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw
gegevens.
Inzage en correctie
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:
- De inzage in uw persoonsgegevens
- Het corrigeren van terechte fouten
- Het verwijderen van verouderde gegevens
- Het intrekken van toestemming
- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
- Het overdragen van uw gegevens naar een derde.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer
wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hieronder vermelde datum van

herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens
per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige
regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij
uw gegevens beschermen.
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