Privacyverklaring
Wild Flower Academy

Hier tref je de privacyverklaring van Wild Flower Academy (maart 2020). In
deze verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens
om wordt gegaan die worden verzameld door Wild Flower Academy.
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“Wild Flowers best stay wild.”

Wildfloweracademy.com

Inleiding

Rianne Janssen,
eigenaar en oprichter van Wild Flower Academy

In deze privacyverklaring lees je alles over
de

manier

waarop

jouw

persoonsgegevens worden verzameld en
hoe daarmee omgegaan wordt.

1. Wild Flower Academy
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4. Beveiliging
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Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens
opgeslagen liggen en voor welke doelen
jouw

gegevens

opgeslagen

worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten
met betrekking tot jouw gegevens en hoe
je gebruik kunt maken van die rechten.
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6. Plichten
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De privacyverklaring zal soms gewijzigd
worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring
periodiek te raadplegen.
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Wildfloweracademy.com

1. Wild Flower Academy

2. Doel gegevens

Je

de

Er worden voor een aantal doelen

Flower

persoonsgegevens verzameld door

leest

op

privacyverklaring

dit

moment

van

Wild

Academy.

Wild Flower Academy. Deze worden
hieronder toegelicht.

Wild Flower Academy verzameld worden.

2.1 Gegevens

Het is daarom goed dat jij weet wat

Wild Flower Academy verwerkt de

daarmee gedaan wordt en hoe je jouw

volgende

wensen

persoonsgegevens:

rondom

jouw

gegevens

kan

aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

van

§ NAW-gegevens
§ Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers
§ Eventuele bedrijfsgegevens: Naam
en adresgegevens
§ Bankgegevens
§ Overige persoonsgegevens die je
actief verstrekt, bijvoorbeeld via
aanmelding op de website, via mail

Als jij je niet prettig voelt omtrent het

of per telefoon

gebruik van jouw gegevens door Wild

§ Gespreksverslagen/

Flower

contactgeschiedenis

Academy,

neem

dan

gerust

contact op!

§ IP-adres (anoniem)
§ Cookiegegevens, zie ook

rianne@wildfloweracademy.com

cookieverklaring

06 20 40 42 09

§ Foto’s: Na het specifiek verkrijgen

Wild Flower Academy is een eenmanszaak, oppgericht
door Rianne Janssen.

van jouw toestemming, kunnen wij
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foto’s op onze website of social
media verwerken.

gebeurt

anders

anoniem

overeengekomen,

tenzij
dus

zonder inhoudelijke beschrijving
van het afgebeelde, of het
vermelden van jouw naam.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door

categorieën

Dit

2.2 Doeleinden
§ Het onderhouden van contact
§

Het

bevestigen

inschrijving(en)

van
voor

masterclasses en trainingen en
het meesturen van praktische
informatie,

waaronder

de

algemene voorwaarden
§ Het bieden van een persoonlijk
coachtraject
§

Ter

ondersteuning

van

producten of diensten die je van
ons hebt afgenomen
§ Marketingdoeleinden, als je
hiervoor

toestemming

hebt

aandragen

van

verleend
§

Het

waardevolle informatie over de
afgenomen

producten

en

diensten en over andere
Wildfloweracademy.com

(aanverwante)

producten

en

3. Opslagperiode

diensten

2.4 Verstrekking aan derden

§ Het verrichten van

In

administratieve handelingen

dienstverlening

§ Verbetering van de

persoonsgegevens worden verstrekt

dienstverlening

aan

§ Facturering

genoemde doeleinden kan gebruik

het

kader

derden.

van

onze
kunnen

Voor

de

hiervoor

gemaakt worden van diensten van
2.3 Verwerking

derden, zoals coachpraktijken die

Jouw persoonsgegevens worden

worden

verwerkt om uitvoering te geven

workshop, teambuilding sessie of

aan de overeenkomst met jou, met

team

betrekking tot het coachtraject,

partijen

training/workshop/

persoonsgegevens

coaching

bij

een

traject.

Deze

mogen

jouw

ook

slechts

Ook kunnen je persoonsgegevens

verwerken voor de voornoemde

worden verwerkt om te kunnen

doeleinden.

voldoen

aan

een

Je persoonsgegevens zouden ook

verplichtingen op basis van het

verstrekt kunnen worden in het

fiscaal recht.

kader

Gegevens

zoals

die

je

invult

via

van

een

wettelijke

verplichting of rechterlijk bevel.

contactformulieren op de website,

Met bedrijven die jouw gegevens

worden alleen gebruikt om je een

verwerken in onze opdrachten, sluit

antwoord te kunnen sturen.

ik een verwerkersovereenkomst af

Indien persoonsgegevens worden

waarin minimaal eenzelfde niveau

verwerkt

van veiligheid en vertrouwelijkheid is

op

grond

van

toestemming, zal dat afzonderlijk

geregeld

als

worden gevraagd.

verwachten.

Jouw persoonsgegevens zullen
niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk voor de doeleinden
die in deze privacyverklaring zijn
genoemd.

je

van

ons

mag

Dit

betekent

persoonsgegevens

dat

bewaard

worden zolang zij nodig zijn om
de

betreffende

doelen

te

bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel
langer bewaard worden, omdat
ik

wettelijke
bijvoorbeeld

verplichting,

4

masterclass.

ingeschakeld

3.1 Tijdsduur bewaring gegevens

mij

moet

houden

aan

wettelijke bewaarplichten, zoals
de fiscale bewaarplicht. Deze
wettelijke bewaarplicht is 7 jaar
na afronding van de opdracht.
3.2 Antagonist
Gegevens die jij achterlaat op
de

website

van

Wild

Flower

Academy zijn op de servers van
Antagonist opgeslagen.

Wildfloweracademy.com

4. Beveiliging
Er

worden

van

jouw

persoonsgegevens

geen

kopieën

gemaakt.

Je

worden

alleen

gegevens

beheerd

eerdergenoemde

fysieke
in

systemen

de
en

software.
De persoonsgegevens die door Wild
Flower Academy of door eerder
genoemde

derden

worden

beheerd, zijn alleen toegankelijk via
bovenstaande

software

en

zijn

beveiligd met een wachtwoord en
daar

waar

mogelijk

met

tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt
een

code

vanuit

de

software

Deze code dient gebruikt te worden
tijdens het inlogproces.

5. Jouw rechten
5.1 Recht op inzage

5.4 Recht op wissen van gegevens

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij

De apparaten die jouw gegevens

gegevens op te vragen die bij Wild Flower

Wild Flower Academy vastgelegd zijn?

openen zijn elk zelf ook vergrendeld

Academy

Dan heb je het recht op het laten

met

en/of

worden. Dit doe je door een e-mail te

vingerafdruk. Het aantal apparaten

sturen of telefonisch contact op te nemen

die

met Wild Flower Academy. Je krijgt dan

5.5 Recht op het indienen van een

een overzicht van jouw gegevens.

klacht

een

wachtwoord

toegang

gegevens

hebben

beperkt

tot

tot
alleen

jouw
de

vastgelegd

en

bewaard

benodigde apparaten.

Je hebt het recht om een klacht in te
5.2 Recht op rectificatie

dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens,

Alle gegevens die je met ons deelt

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je

als je vindt dat Wild Flower Academy

via de website en e-mail worden via

gegevens veranderd? Je hebt het recht

niet op de juiste manier met jouw

een beveiligde verbinding (SSL) aan

om dit te laten rectificeren door Wild

gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

ons verstuurd.

Flower Academy. Je gegevens omtrent de
nieuwsbrief kan je aanpassen via de

5.6 Recht op stop gegevensgebruik

daarvoor bestemde url onderaan elke

(bezwaar)

mail.

Wil jij niet dat Wild Flower Academy
jouw gegevens gebruikt? Dan heb je

gegenereerd en verstuurd naar Wild
Flower Academy.

wissen van jouw gegevens.

5.3 Recht op overdracht

het recht op het stoppen van het

Mocht jij de gegevens nodig hebben die

gebruik van jouw persoonsgegevens.

bij Wild Flower Academy opgeslagen
liggen in het geval je overstapt naar een

Het gebruik maken van deze rechten

andere partij of dienst, dan heb je het

kan

recht op overdracht. Hierbij dient Wild

rianne@wildfloweracademy.com onder

Flower Academy al jouw gegevens over

toezending van een kopie id-bewijs

te dragen aan de andere partij.

waarbij

via

de

onderaan
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pasfoto,
het

de

nummers

paspoort,

id-

Wildfloweracademy.com
bewijsnummer
en BSN onleesbaar zijn
gemaakt.

6. Plichten

Wild Flower Academy behoudt zich het

Je kunt het gebruik van cookies via de

recht

openbaren

instellingen van je browser uitschakelen.

persoonsgegevens op grond van een

wanneer dit wettelijk is vereist dan wel

Dit kan echter leiden tot een minder

gerechtvaardigd belang, namelijk een

wanneer Wild Flower Academy dit

goede werking van de site.

commercieel belang. Denk hierbij aan

gerechtvaardigd acht om te voldoen

het

of

aan een juridisch verzoek/proces of om

Je kunt je afmelden voor cookies door

producten van Wild Flower Academy via

de rechten, eigendom of veiligheid van

je internetbrowser zo in te stellen dat

e-mail.

Wild Flower Academy te beschermen.

deze

Daarbij trachten wij altijd jouw recht op

Daarnaast kun je ook alle informatie die

privacy zoveel mogelijk te respecteren.

eerder is opgeslagen via de instellingen

Wild

Flower

Academy

aanbieden
Jouw

van

verwerkt

diensten

gegevens

zullen

nooit

verkocht worden aan derden.

de

gegevens

te

De gegevens die verplicht zijn om aan te
leveren, zijn de minimale benodigde
gegevens voor het aanbieden van de
diensten

of

verplichte

producten.

gegevens

Als

niet

deze
worden

aangeleverd, kan Wild Flower Academy
de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij
hebt gedeeld met Wild Flower Academy
met

anderen

genoemde

dan

partijen

de
te

hierboven

delen

(voor

bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst),

dan

zal

daar

eerst

jouw

toestemming voor worden gevraagd.
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geen

cookies

meer

opslaat.

van je browser verwijderen. Zie voor
een

7. Cookies

https://veiliginternetten.nl/themes/situat

Om onze website beter en sneller te
laten functioneren en om deze te
kunnen

afstemmen

voorkeuren,

worden

op

jouw

bepaalde

gegevens betreffende jouw gebruik
van

de

website

toelichting:

verzameld.

Deze

informatie kan verzameld worden door
gebruik te maken van zogenaamde
“cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden
die door de bezochte webpagina
automatisch op jouw computer worden

ie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doeikermee

Contact
Heb je toch nog vragen? Neem gerust
contact

op

via

onderstaande

contactgegevens.
rianne@wildfloweracademy.com |
06 – 20 40 42 09

geplaatst.

Wildfloweracademy.com

