Privacyverklaring Hélène Oosterhuis

Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij persoonsgegevens, die wij van je ontvangen wanneer je je
aanmeldt voor onze inspiratiemail en/of een aankoop doet en/of je inschrijft voor een training,
verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken. Ook licht de Privacy Policy toe in welke
omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen.

1. Wie zijn wij
Hélène Oosterhuis is spreker, schrijver en trainer.
Hélène Oosterhuis (handelsregister 24467190) is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan de Tochtleede 3, te Barendrecht.

2. Persoonsgegevens
Je kan de Hélène Oosterhuis website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent en zonder ons
enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke
informatie van je vragen. Bijvoorbeeld om met je te corresponderen, jouw aanvraag voor additionele
informatie te verwerken, jouw aanvraag voor het volgen van een training te verwerken of jouw
(boek)bestelling te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een
invulformulier. Op deze wijze ontvangt Hélène Oosterhuis jouw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld
jouw bedrijfsgegevens, naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De informatie die Hélène
Oosterhuis op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan jouw verzoek (tot correspondentie,
informatie, inschrijving, enz.) te kunnen voldoen en wordt opgeslagen in een databestand voor intern
gebruik.
De website maakt gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden, maar deelt geen
informatie met derden. Hélène Oosterhuis heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met
Google.
3. Doel en rechtsgrond verwerking
Hélène Oosterhuis verwerkt jouw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en
procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook om via onze inspiratiemail informatie te kunnen
versturen. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit jouw toestemming. Voor alle
mailinglijsten geldt dat je eerst jouw aanmelding via de e-mail hebt moeten bevestigen, voordat de
inspiratiemails daadwerkelijk verstuurd gaan worden (double opt-in).

4. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de
toestemming verleend blijft, worden de door jou verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer jij je
afmeldt voor de inspiratiemail en/of op een van jouw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf
6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

4. Beveiliging
Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan hanteert Hélène Oosterhuis passende veiligheidsprocedures. Mocht je
vermoeden dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik,
neem dan contact op met mail@heleneoosterhuis.nl

5. Delen met derden
Hélène Oosterhuis verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met externe personen of organisaties
om diensten ten aanzien van Hélène Oosterhuis uit te voeren. Met deze externen zijn
verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
6. Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke
nieuwsbrief is een link opgenomen waar je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

7. Wijzigingen Privacyverklaring
Hélène Oosterhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacyverklaring. Indien de Privacyverklaring wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een
notificatie worden opgenomen op de website van Hélène Oosterhuis.

8. Vragen
Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact op via mail@heleneoosterhuis.nl
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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