Privacy Verklaring
Jouw privacy is er g b elangr ijk en daaro m begrijp ik dat je g raag wilt
weten wat ik met jou w p ersoonsg eg even s doe. In d e b ijgaand e Privacy
Verklaring leg ik uit wat ik met persoonsgegevens wel en niet doe.
Alle gegevens die je bij mij achterlaat bewaart mijn website host veilig en
met de modernste technieken.
Gebruik persoonsgegevens
Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat jij gebruikt maakt van mijn
diensten en/of omdat je deze gegevens aan mij verstrekt. Bijvoorbeeld
voor een contactverzoek of voor het versturen van een factuur.
Hiero nder vind je een ov erzicht van per soonsgeg ev ens d ie ik ver werk :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geboor ted atum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Internetbr ows er en app araat ty pe
Locatiegegevens
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in
correspondentie en telefonis ch

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoo r je g egevens wo rden verzameld . Ik han teer
de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
Facturenà wettelijke bewaar termijn f iscus
Intake- en coachformulier à tot 2 jaar na afronding van jouw coachtraject
Coachverslag à tot 2 jaar na afronding van jouw traject, de verslagen
zijn geanonimiseerd.

Doel
Ik verwerk je persoonsgegevens met als doel:
•
•
•

Het afh and elen v an jou w b etalin g
Contact kunnen opnemen via telefoon of e-mail om de
dienstverlening te kunnen uitvoeren
Informeren over de wijziging van de diensten en/of producten

Het is n iet mijn g ewoon te co ach klan ten of k lan ten d ie een traject met mij
aangaan te informeren over mijn werk en artikelen.
Bescherming persoonsgegevens
Je gegev ens wor den niet aan d erd en v er koch t. I k neem de bes ch erming van
jouw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, on bevo egd e toegang , on gewenste op enb aar making en
ongeo orlo ofd e wijzig ing tegen te g aan.
Ik zal alleen je persoonsgegevens verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijv en d ie jou w geg evens v er wer ken in
onze opdr acht, slu it ik een b ewer kerso v ereenko mst om te zorgen voo r
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Ik blijf v erantwoo rdelijk voor deze ver werkingen .
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@zayramuller.nl
Vragen?
Heb je n a h et lezen v an d e p riv acyver klarin g no g vr agen, k lop t er iets niet
of wil je je geg ev ens inkijk en o f laten v er wijderen , laat h et mij dan weten
via info@zayramuller.nl

