Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet; Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Om aan deze wet te voldoen heeft De Gouden Wandeling de
privacy voorwaarden herschreven.
Privacyverklaring Mei 2018
De Gouden Wandeling hecht veel waarde aan een zorgvuldige en veilige verwerking van
persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze
zijn verstrekt. De Gouden Wandeling zal gegevens nooit aan derden verstrekken en zorgt
voor een beveiligde website.
Welke gegevens worden verwerkt:
-als je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief gebruik ik daarvoor alleen je naam en
mailadres. Deze informatie heb je zelf verstrekt en kun je ten alle tijden zelf wijzigen of
verwijderen.
-als je contact opneemt via het contactformulier op de site vul je daarop je naam en
mailadres in, deze gegevens gebruik ik om met jou in contact te komen. Daarna worden ze
verwijderd.
-doe je mee aan een workshop dan heb ik contact via de mail of telefonisch. Ik gebruik deze
gegevens alleen voor het maken van afspraken, daarna worden ze weer verwijderd. Je naam
en adres staan op de factuur, deze moeten 7 jaar bewaard blijven.
-als je je aanmeldt voor coaching, begeleiding of loopbaanadvies worden je gegevens
vastgelegd voor zover deze voor de begeleiding van belang zijn. Deze gegevens zullen
uitsluitend worden gebruikt voor de begeleiding tijdens dit traject. Er wordt geen informatie
over jou verstrekt aan derden zonder jouw toestemming. Je gegevens bewaar ik maximaal
één jaar, behalve facturen, deze moeten wettelijk 7 jaar worden bewaard.
De gegevens van cliënten worden bewaard in een afgesloten archief en zijn alleen
toegankelijk voor De Gouden Wandeling. Informatie die digitaal is opgeslagen is beveiligd
door een wachtwoord.
De website
Via de websitebeheerder zijn er passende technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen en zo te voldoen aan de nieuwe wet AVG. Een versleuteling
middels een SSL-verbinding zorgt voor een beveiligingsniveau van persoonsgegevens dat
past bij de gegevens die De Gouden Wandeling verwerkt. Op mijn website maak ik geen
gebruik van cookies.
Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken,
waarna De Gouden Wandeling je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis
van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
De Gouden Wandeling kan, indien nodig, het privacybeleid wijzigen.
Hiervan worden cliënten en andere gebruikers tijdig op de hoogte gebracht.

