PRIVACYVERKLARING Memory Bodycasting

Memory Bodycasting Jennifer Heinze respecteert de privacy van de bezoekers van haar website,
Facebook en Instagram pagina. Wij gaan zorgvuldig met de persoongegevens om. In het bijzonder de
rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een
beleid geformuleerd met betrekking tot verwerkingen zelf, het doel ervan alsnog de mogelijkheden
voor betrokkenen om hun rechten zo goed te kunnen uitoefenen.
Voor aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website
van Autoriteit persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Memory Bodycasting Jennifer Heinze.
Gevestigd aan, eiland van Inti 32 te Heerhugowaard. Je kunt je vragen of opmerkingen betreffende
jouw privacy versturen naar info@memorybodycasting.nl.

Persoonsgevens:
Alle geschreven informatie, afbeeldingen,videobeelden, reviews die over jou gaan zijn beschermd bij
wet door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke
toestemming van Jennifer Heinze Memory Bodycasting iets te kopiëren of aan te passen op welke
wijze dan ook. Alle informatie die op de website, Facebook en Instagram pagina staan word altijd
met toestemming geplaats. Ook afbeeldingen van kinderen, word altijd met toestemming van
ouders/verzorgers geplaatst. Als je ervan overtuigd bent dat er iets op staat zonder toestemming,
dan kun je contact opnemen via info@memorybodycasting.
Gegevens die op de opdrachtformulier (onze overeenkomst)staan of via de mail verzonden worden,
zoals, naam,adres, telefoonnummer en e-mailadres worden niet gedeeld met andere personen of
organisaties buiten Memory Bodycasting. (Tenzij wij verplicht worden om je gegevens door te geven
op grond van een wettelijke plicht.
De gegevens zijn nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van een factuur & incasso of om terug te
vinden waar we het over gehad hebben. Opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke
grondslag, gerechtvaardigd belang, wettelijk voorschrift, uitvoering van overeenkomst en
toestemming.

Hoe lang blijven jouw gegevens bewaard:
Natuurlijk heb je altijd recht op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG om je gegevens in te
zien,corrigeren en te verwijderen. Ook heb je het recht om jou toestemming van
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou
persoonsgegevens door Memory Bodycasting. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Stuur een mail naar info@memorybodycasting.nl.
De aanvraag tot Inzage gebeurd te allen tijde zorgvuldig anders kan iedereen je gegevens wel
opvragen. We vragen je daarom om een volledige geldi kopie van je identeitsbewijs met
handtekening,mee te sturen met de aanvraag onder vermelding van het adres waarop er met u
ccontact kan worden opgenomen.
E-mails blijvenminimaal 1 jaar bewaard. Voor opdrachtformulierieren geld 5 jaar. Factuur blijven tot
7 jaar in een factuursysteem. Tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst
of oplossen van een geschil.
Cookies:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek van onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van de de computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elke bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellenenhet
mogelijke inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken cookies om ons inzage te geven over bezoekersaantallen op deze wijze kunnen we de
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers aan
onze website.

Datalek;
Binnen 72uur na constatering melden wij als er sprake is van een dagboek. Als je dit ontdekt, meld
het dan spoedig zodat wij hier snel in kunnen handelen.

Tot slot:
Memory Bodycasting Jennifer Heinze is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de overige
websites die vermeld staan op de pagina.
Om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen, veranderd de website of pagina en verklaring zonder
aankondiging.
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de mail,
info@memorybodycasting.nl.
Memory Bodycasting Jennifer Heinze, Eiland van inti 32, 1705SE, Heerhugowaard. Geregistreerd bij
kamer van koophandel onder nummer: 7336135

