Privacyverklaring Nelum Brummelhuis
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van
gegevens ben ik, Nelum Brummelhuis. De eigenaresse van Nelum Brummelhuis,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77130715.
Doel van verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden
(contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u
overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere
doeleinden.
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de
website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te
treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot
stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze
persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en
verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
Beveiliging
Bij wet wordt van ons verlangd dat wij uw gegevens beschermen. We hebben er alles
aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Alles wat we via
WhatsApp/ SMS of email bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy
overeenkomsten. Gebruikte apparaten voor het ontvangen en verstrekken van gegevens,
zoals telefoon en laptop, zijn beveiligd met een code.
* Contactformulier
Indien je via het contactformulier van de website www.nelumbrummelhuis.nl contact met
ons opneemt voor meer informatie of het afnemen van diensten van Nelum
Brummelhuis, dan word je gevraagd om de volgende persoonsgegevens: naam, emailadres, onderwerp en bericht. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht om de
gevraagde service te kunnen bieden. De gegevens worden gebruikt om contact met u op
te nemen.
* Inschrijfformulier
Indien u uw kind, jonger dan 18 jaar inschrijft voor het afnemen van diensten van Nelum
Brummelhuis, dan wordt u gevraagd om de volgende persoonsgegevens: roepnaam,
achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mobielnummer,
noodtelefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum. De geboortedatum wordt gebruikt
om kinderen in de juiste leeftijdsgroep in te delen voor de les.
*Aanvulling doel bijzondere persoonsgegevens
Nelum Brummelhuis kan uw zoon/dochter alleen van advies en/of adequate begeleiding
voorzien, indien wij van zijn/haar gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de
hoogte zijn.
De gegevens betreffende de gezondheid van uw zoon/dochter worden door Nelum
Brummelhuis dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Nelum Brummelhuis zal deze
persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden
verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk
is. De docent kan opties en aanpassingen geven tijdens de les op basis van de door uw
verstrekte medische of persoonlijke gegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de
verwerking. Uiteraard houden we ons aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de
plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van de factuurgegevens.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn
verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de
overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nelum Brummelhuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Cookie: Google analytics, WordPress.
Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan
u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage,
correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik
wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij
wijzigingen in de bedrijfsvoering van Nelum Brummelhuis. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te lezen.

