PRIVACY VERKLARING
Onze identiteit is PuurZien Breda. We staan als stichting ingeschreven in het KvK onder nummer
60949872.
We gaan zo zorgvuldig mogelijk met gegevens om. Ook de gegevens van relaties behandel ik met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Meestal slaan wij de volgende gegevens op:
Particulier: voor- en achternaam; woonplaats; telefoonnummer, email adres(sen); onze email
wisseling.
Zakelijk: bedrijfsnaam; voor- en achternaam contactpersonen; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer.
Uw foto’s staan op offline externe HD’s, en zijn niet ‘in the cloud’ te vinden.
De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Gegevens worden op
geslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van opdrachten, en het laten zien van ons werk.
In principe slaan wij geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van onze bedrijfsvoering.
Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen
in onze gegevens niet voor.
Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand
gesteld. Het contactformulier op de website is vervangen door een mail link. De nieuwsbrief
versturen wij handmatig vanuit het programma Microsoft Outlook.
Gegevens worden opgeslagen in onze financiële administratie en in het email programma. De
genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt
beschermd door een firewall. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb
worden na 5 jaar verwijderd uit onze online systemen.
Melanie Rijkers, noch Hans van Nunen, noch onze stichting, kunnen aansprakelijk worden gesteld
voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming. U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben
opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie. Mocht
u problemen hebben met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, dan kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

