mijn-nlp.nl
Privacyverklaring
1. Beheer

Mijn-nlp.nl, gevestigd aan Akeleilaan 3, 5582 GG Waalre is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Akeleilaan 3
5582 GG Waalre
06 39835344

Ad van der Geer is de Functionaris Gegevensbescherming van mijn-nlp.nl. Hij is te bereiken via
info@mijn-nlp.nl
2. Gegevens van bezoekers

a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.mijn-nlp.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar een persoon of
organisatie.
b. Mijn-nlp.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
c. Mijn-nlp.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
3. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over de Privacyverklaring terecht bij mijn-nlp.nl, de contactgegevens
staan vermeld in de Privacyverklaring.
4. Disclaimer

Mijn-nlp.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan
op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
5. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Mijn-nlp.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Het verwerken van de vraag.
• Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de vraag.
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Gegevens verstrekken aan derden: Gegevens die door de klant aan mijn-nlp.nl zijn verstrekt zullen
nooit aan derden worden doorgegeven.
• Mijn-nlp.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
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6. Beveiliging
De gegevens die de klant aan mijn-nlp.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mijn-nlp.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@mijn-nlp.nl.

2/2

Privacyverklaring

© 01-2021 mijn-nlp.nl

