
 

PRIVACYVERKLARING 

Contactformulier  

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een consult inplannen. 

Daarbij moet u uw naam en mailadres invullen. Het mail adres gebruik ik 

om u te beantwoorden en uw naam om een consult in te plannen Enkel het 

email adres wordt automatisch opgeslagen op mijn pc.  

 

Nieuwsbrief 

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief vult u een email adres in. Deze 

gegevens worden automatisch opgeslagen door MailChimp 

(https://mailchimp.com/legal/privacy/). Deze email adressen worden 

opgeslagen op een server welke er automatisch voor zorgen dat de 

nieuwsbrief verstuurd wordt wanneer deze aangemaakt is. Buiten de 

nieuwsbrief om maak ik geen gebruik van deze gegevens.  

 

 

 

Gebruik van algemene persoonsgegevens voor het aanmelden van een 

Bars Class 

Bij het gebruiken van mijn dienst krijg ik de volgende informatie over u: 

• Uw naam en adres 

• Telefoonnummer 

• Factuuradres 

• Emailadres 

• Geboortedatum 

 

 

Deze gegevens gebruik ik voor het aanmelden op de Access Consciousness 

site (https://www.accessconsciousness.com/en/policies/privacy-policy/). 

Deze gegevens worden na het invoeren op de site voor een deel ingevoerd in 

mijn facturatie systeem.  

 

https://www.accessconsciousness.com/en/policies/privacy-policy/


Gebruik van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Ik maak hier geen gebruik van 

 

 

 

Het bewaren van persoonsgegevens 

Uw email adres wordt automatisch opgeslagen op mijn pc. Andere gegevens 

(NAW) worden ingevoerd in het facturatie systeem. Verder wordt er geen 

gebruik gemaakt in mijn praktijk van deze gegevens.  

  

Facebook & Instragram 

Gewoon / Bij Deborah  heeft een facebookpagina waar u lid van kunt worden 

of posts kunt liken.  

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe 

Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 

Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 

passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 

persoonsgegevens. 

Wilt u meer weten omtrent wat Facebook doet met uw 

persoonsgegevens en welke zij met deze code verwerken, leest u dan de 

privacyverklaring van Facebook & Instragram 

 

 

 

 


