Privacyverklaring Body Mind Release Etten leur d.d. 1 maart 2020
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG, ben ik Leone van Luijt, eigenaresse van Body Mind Release Etten Leur, gevestigd te
Etten leur, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer76797627.

Persoonsgegevens
Doel van verwerking
Ik gebruik als enige persoon uw persoonsgegevens alleen om met u in contact te treden
(contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te
komen dienstverlening .
Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u mij uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of
anderszins, dan gebruik ik deze gegevens alleen om met u in contact te treden en met u te
communiceren. Indien geen overeenkomst tot stand komt, dan worden de gegevens 3
maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer
persoonsgegevens beschikken dan alleen contactgegevens. Ik gebruik deze
persoonsgegevens alleen in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en
verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig heb of nuttig acht.
De gegevens worden nooit zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Beveiliging
Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens strikt vertrouwelijk en in een
beveiligde omgeving bewaard worden, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Om uw privacy te waarborgen, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn
overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet
buiten de EU worden verwerkt.
Als verwekingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.
Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, ik
zal mij uiteraard wel houden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen.
Voor de Belastingdienst moet ik uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn
verzameld, worden maximaal 1 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna
verwijderd of vernietigd.
Op u verzoek heeft u ten allen tijde het recht op inzage en wijziging van uw
persoonsgegevens en deze te laten verwijderen.
Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen, zie hiervoor het klachten regelement.

