Privacy verklaring van ‘Your Destiny Your Destination’.
https://yourdestiny-yourdestination.nl
Voor het verlenen van mijn dienst verwerk ik jouw persoonsgegevens. Deze
privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe ik met de persoonsgegevens
omgaan.
Ik zal jouw gegevens ten alle tijden op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel in
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 oktober 2019.
Wie ben ik
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Silvia van Wamelen
Beckersweg 23
Venlo 5915 PB
yourdestiny-yourdestination@ziggo.nl
0615211744

Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer
68834136. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden verkregen van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan
ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.
Welke gegevens gebruik ik?
Bij het invullen van het contactformulier ontvang ik jouw naam en je e-mail. Deze gebruik ik
enkel om de correspondentie voort te zetten. Je komt NIET op een mailingslijst en je
gegevens worden nergens anders voor gebruikt. Deze worden verwijderd na afronding van
jouw aanvraag.
Bij het invullen van een bestelling worden jouw gegevens (naam, telefoonnummer, e-mail en
waar jij graag aan wilt werken) gebruikt voor de boekhouding en voor het uitvoeren van
mijn diensten voor jou. Verder worden deze gegevens niet verspreid en niet voor andere
doelen gebruikt. Jouw gegevens worden 1 jaar na afronden van onze overeenkomst
bewaard, tenzij jij eerder een verzoek indient tot verwijdering.
Ik maak gebruik van een portfolio en recensies van mijn klanten op social media en op mijn
website. Hiervoor vraag ik van te voren schriftelijk of mondeling toestemming. Ook vraag ik
om toestemming voor de naamsvermelding.
Beveiliging
Ik heb ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van je
persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen genomen.

Derden
Je gegevens worden niet met derden gedeeld. Enkel wanneer ik aan een wettelijke
verplichting moet voldoen worden gegevens met derden gedeeld.
Bezwaar of vragen?
Jij hebt het recht en de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Stuur hiervoor een mail
naar yourdestiny-yourdestination@ziggo.nl. Ik doe mijn best om tot een zo goed mogelijke
oplossing te komen. Voor vragen mag je ook een mail sturen naar yourdestinyyourdestination@ziggo.nl.

