Privacy- en cookieverklaring

Willemijn Trip
Oude-Schoonebekerstraat 11
7833 KM Nieuw-Amsterdam
KVK: 70098824
BTW nr: NL001403571B50
Telefoonnummer: 06-54235239
E-mailadres: info@willemijntrip.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je over hoe Willemijn Trip jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.
Willemijn Trip respecteert de privacy van alle klanten en alle gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de
persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijke wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van
toepassing op de diensten van Willemijn Trip. Wees je er dus van bewust dat Willemijn Trip niet verantwoordelijk is
voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Willemijn Trip.
De gegevens die mijn bedrijf verzamelt:
- Jouw voor- en achternaam
- Jouw adresgegevens
- Jouw telefoonnummer
- Jouw E-mailadres
- Jouw IP-adres
- Jouw geboortedatum en geboorteplaats en in het geval van Human Design je geboortetijd.
- verder worden er in het geval en van een therapiesessie gegevens gevraagd die in een beveiligde omgeving staan.
Met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Deze worden 10 jaar bewaard.
- Alle persoonsgegevens die je actief verstrekt
- Klantnummer
- Bestelnummer
- Bestelgegevens
- Plaatsnaam
Mijn bedrijf Willemijn Trip verwerkt geen bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten,
tenzij dit bij de wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn versterkt en jij daar uitdrukkelijk
toestemming hebt gegeven.

Ik mag de persoongegevens van jou verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten van mij, Willemijn Trip en
mijn bedrijf en omdat je zelf de gegevens hebt verstrekt. Met alle informatie ga ik met respect om en verstrek ik niet
aan anderen.
De doelen van de gegevens die ik heb:
- betaalgegevens, voor het afhandelen van een betaling
- gegevens zorgverzekeraar, nodig voor de nota voor een eventuele declaratie
- mailadres, verstrekt door jou, voor het communiceren van jou naar mij en van mij naar jou. Ook voor een eventuele
nieuwsbrief.
- adres en telefoongegevens, voor het opnemen van contact
- geboortedatum, plaats en tijd, voor de volledigheid van het persoonsdossier die ik moet voeren als therapeut, in een
beschermde beveiligde omgeving.
- om bestelde artikel te versturen heb ik adresgegevens nodig
- om te voldoen aan de wetgeving van de belasting
Willemijn Trip bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. In geval van therapie behoor ik
dat 10 jaar te doen.
Gegevens delen aan derden
Willemijn Trip verkoopt / verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij jij hier zelf uitdrukkelijk toestemming
(schriftelijk) hebt gegeven. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en rechts om de toestemming die je
hebt gegeven in te trekken.

Deze privacy verklaring is van april 2022

