Uitgebreide Privacyverklaring van Annnelies Bouwhuis Organizing 2020
Algemene Inleiding
Annelies Bouwhuis Organizing (hierna ik) verricht per definitie persoonlijk werk voor de
opdrachtgevers. Daarbij wordt met veel zorgvuldigheid en respect omgegaan met
persoonsgegevens. Mijn website maakt geen gebruik van cookies. Ik bevind me op social
mediasites, te weten Facebook en LinkedIn.
Ik vraag zo min mogelijk persoonsgegevens op en vernietig deze gegevens zodra en
voor zover ze niet meer nodig zijn.
De correspondentiewijze is bij voorkeur digitaal (stukken scannen en mailen of via de
telefoon uitwisselen), maar ook daarbij wordt steeds gekozen voor de meest veilige
methode.
Identiteit
Anneliesbouwhuis.nl en Annelies Bouwhuis Organizing worden beheerd door Annelies
Bouwhuis.
Mijn gegevens zijn:
Annelies Bouwhuis – trainer, coach
Per adres: Nimfkruidvaart 4, 2724 ST Zoetermeer
Telefoon: 06-53757497
E-mail: info@anneliesbouwhuis.nl
KvK-nr: 66404169
BTW-nr: NL002039621B55
Welke gegevens?
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je
hebt aangemeld voor een (gratis) (online) workshop en/of training, een contactformulier hebt
ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten
en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.
Ik verwerk alleen die gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende
gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• KvK-nummer
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Met welk doel?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
•

Je voornaam en e-mailadres gebruik ik voor het verzenden van commerciële
nieuwsbrieven. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb via het
evaluatieformulier na een training of workshop, het downloaden van gratis
documenten of checklists en het aanvragen van gratis workshops/trainingen of de
tweewekelijkse mail, niet met gegevens die via een contactformulier op de
website binnengekomen zijn.

•

Je voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer die je invult bij een
contactformulier op de website worden gebruikt om een offerte te kunnen maken
en/of te antwoorden op de contactaanvraag.

Op welke AVG-grondslag?
Ik verwerk de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna
te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
•
•
•
•

wettelijke verplichting;
uitvoering van een overeenkomst;
verkregen toestemming van betrokkene(n);
gerechtvaardigd belang.

Met welke derde partijen worden de gegevens gedeeld?
Ik deel persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te
denken aan waarneming van de praktijk door een andere trainer/coach/organizer, het
(laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere
derde partij namens en in opdracht van Annelies Bouwhuis Organizing, zoals een ITleverancier.
Door mij ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten
aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf
verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een
toeleverancier, samenwerkingspartner of medewerker vanuit de opdrachtgevende
organisatie zoals bij het doen van incompany trainingen en netwerk workshops.
Ontvanger van persoonsgegevens: Je persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn
emailsysteem en dit gaat via de servers van Mailchimp.
Doorgifte derde landen: De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten.
Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de
Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS
Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je
hier.
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Beveiliging?
Ik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en
zorg, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen. Als ik gebruik maak van diensten van derde partijen, zoals een ITleverancier, zal ik in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een
verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Hoe lang?
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde
doeleinden of wet- en regelgeving.
Waar heb jij, als betrokkene, recht op?
Met betrekking tot persoonsgegevens heb jij / heeft de betrokkene recht op:
• informatie, inzage, correctie, aanvulling
• verwijdering, afscherming, beperking, verzet
• overdraagbaarheid
• intrekking van eerder gegeven toestemming
Je kunt naleving van dit recht verzoeken via het e-mailadres: info@anneliesbouwhuis.nl
Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van je verzoek nader bericht van mij.
Nieuwsbrief: Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt
aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een
contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen email van mij wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de
link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen.
Het verwijderen van gegevens: Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd
en zal niet worden bewaard.
Verder is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassen van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld op 7 januari 2020 en geactualiseerd op 11 juni 2020.
Ik heb het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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