Privacy- en Cookie Verklaring BASICZ
BASICZ hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig
mee om. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik daarmee doe
en wat jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens zijn.
Contactgegevens BASICZ
Website

www.basicz.nl

Postadres

Grinsel 68, 5271 TL, Sint-Michielsgestel

Email

hallo@basicz.nl

Telefoonnummer

06-52654864

KvK-nummer

50988719

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze
gegevens aan mij verstrekt via de website, e-mail, post en telefoon. Hieronder vind je een overzicht
van de persoonsgegevens die ik verwerk:
•

Voor- en achternaam;

•

Geboortedatum;

•

Adresgegevens;

•

Telefoonnummer;

•

E-mailadres;

•

Persoonsgegevens, die je vrijwillig op basis van voorafgaande toestemming aan mij verstrekt
in correspondentie en/ of in een coaching sessie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens
Als ik persoonsgegevens van jou verwerk dan gebeurt dat op basis van één of meerdere van de
onderstaande grondslagen:
•

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van mijn dienstverlening;

•

Ik heb toestemming van je gekregen om de persoonsgegevens te verwerken;

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
•

Om offertes voor mijn dienstverlening te maken;

•

Om facturatie en betaling te kunnen afhandelen;

•

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te voeren;

•

Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten;

•

Om onderzoek & coaching sessies op maat te kunnen aanbieden;

•

Om de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang ik jouw persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën
van) persoonsgegevens:

•

Standaard factuurgegevens: wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar na einde van de
(coaching)overeenkomst;

•

Na afronding van mijn dienstverlening bewaar ik de gegevens maximaal 36 maanden. Dit
doe ik vanwege mogelijke vervolgacties die nodig zijn of omdat jij nogmaals gebruik wenst
te maken van mijn dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit
nodig is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluit ik een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Jouw rechten als betrokkene
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@basicz.nl. Ik reageer zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met mij op.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wijzigingen in deze privacyverklaring worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van
dit document wordt in dat geval bijgewerkt.
Cookieverklaring
Op mijn website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies.
Als je mijn website bezoekt wordt automatisch enige informatie opgeslagen op jouw computer in de
vorm van een cookie. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer jij dat wenst.

