WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET JE
PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacybeleid. Je gegevens zullen niet aan
derden worden verkocht en/of verstrekt.
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BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Schatgravenmetkinder.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet
OVER ONS
Schatgravenmetkinderen.nl wordt beheerd door Anke Huis in ‘t Veld.
info(at)schatgravenmetkinderen.nl
Schatgraven met Kinderen is een product van SAF4 KvK: 27354424
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze 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 onze producten en/of diensten, zal
aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan
ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
•
Voor- en achternaam
•
e-mailadres
•
woonadres
•
telefoonnummer
MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS? De gegevens worden verzameld en
opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven incidenteel voor
retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen
hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis
workshops/trainingen/boeken en wanneer je een concert of training hebt gevolgd waarbij je hebt
aangegeven gratis materiaal te willen ontvangen.

•

•

•

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een
offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te
antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het zakelijk
verkeer tussen de afzender en schatgravenmetkinder.nl
Je persoonsgegevens tijdens individuele trainingen worden gebruikt om je van
trainingsmateriaal te voorzien en de training op jouw specifieke situatie aan te laten sluiten. Dit
zijn jouw naw-gegevens en persoonsgebonden gegevens als werk en woonsituatie en
medicijngebruik. Hierover wordt je tijdens de intake ingelicht. De gegevens worden bewaard in
jouw persoonlijke vertrouwelijke trainingsdossier, dat ik bewaar voor zolang het nodig is.
Gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het versturen van facturen via een
boekhoudsysteem.

JOUW GEGEVENS OP SCHATGRAVENMETKINDER.NL
•
Wanneer je bent ingeschreven voor onze 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 e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te
allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons
op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden
bewaard.
• Je persoonsgegevens worden opgeslagen in computersystemen die zich houden aan het EU-VS
privacy beleid.
• Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen
voor een beveiligingsniveau dat past bij de werkzaamheden van SAF4/Schatgravenmerkinderen
GOOGLE ANALYTICS
Door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten
hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken,
zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je
ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben
we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet
persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.
SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen
via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Wanneer je
daar gebruikt van maakt, kun je de privacyverklaringen van deze organisaties zelf inzien. Het gaat dan
om Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter en Google.
LINKS
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar
een website buiten Schatgravenmetkinder.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik
maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de
betreffende website.
BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de
desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

RECHTEN
Je hebt het recht te allen tijde informatie over jouw opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien en
deze te corrigeren, aan te vullen of te wissen. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Onder
schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info (at)
schatgravenmetkinder.nl
WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking
op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
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