PRIVACY VERKLARING
Uw privacy is voor La Vie, ergotherapie en coaching van groot belang. Wij houden ons dan ook aan
de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.ergotherapielavie.nl allemaal
doen met informatie die we over jou te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met La Vie,
ergotherapie en coaching.
CONTACT GEGEVENS
Célie Journée
La Vie, Ergotherapie en coaching
Nijboershof 16
8107 BR Broekland
celie@ergotherapielavie.nl
06 – 48 270 079
k.v.k. Zwolle 08204315
GEGEVENS
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt
aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een
aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal
aan je gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die jij zelf aan
ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
e-mailadres
Telefoonnummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
IP-adres

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

•

•

Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële
nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de
gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het
aanvragen van gratis workshops/trainingen of de wekelijkse inspiratiemail, niet met
gegevens die via een contactformulier op de website binnengekomen zijn.
Je voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en website die je invult bij een
contactformulier op de website worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te
antwoorden op de contactaanvraag.

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt
aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of
een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen
tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te
nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
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Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van
Mailbleu.
De servers van Mailbleu zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden
doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens
gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid
van Mailbleu vind je op de volgende site https://mailblue.nl/privacy-policy/
Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis
workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.
VERTSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de
politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor
het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
COOKIES
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan
zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies.
Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
U kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze
website werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de
cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook
hun privacyverklaringen.
FACEBOOK ADVERTENTIECOOKIES
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook
(Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze
cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.
TRACKING COOKIES
Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking van Mailbleu. Sitetracking plaatst een cookie
die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing,
diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking
vind je op https://mailblue.nl/e-mailmarketing/site-tracking/.
GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te
maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen
anonimiseren.
REACTIE-MODULE
De reactie-module op onze blog-artikelen maakt gebruik van het comment-systeem WordPress
Comments, ontwikkeld door WordPress.com. WordPress Comments maakt gebruik van cookies om
te controleren of je bent ingelogd en voor analyse van je gebruikersgedrag. WordPress heeft geen
toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule aan ons verstrekt.
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GEGEVENS BIJ AANKOOP WWW.ERGOTHERAPIELAVIE.NL
Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk
mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Jouw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken
zijn bij het uitvoeren van je bestelling.
Bij een betaling die je doet op zakenmam.nl word je voor de transactie altijd verwezen naar de
website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je
betaalgegevens (Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook
door zakenmam.nl niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

•
•
•

•

•

Voor – en achternaam
Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
Adres, postcode en woonplaats
Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling
Telefoonnummer
Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde
informatie over je training doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook
telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.
e-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een
bevestiging en factuur per e-mail. IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling
te herkennen.
Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens
(naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van onze server.

REACTIE-MODULE
De reactie-module op onze blog-artikelen maakt gebruik van het comment-systeem WordPress
Comments, ontwikkeld door WordPress.com. WordPress Comments maakt gebruik van cookies om
te controleren of je bent ingelogd en voor analyse van je gebruikersgedrag. WordPress heeft geen
toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule aan ons verstrekt.
UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik
eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:

•
•
•

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers
(Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze
ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
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SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te
delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms op hun site, om te weten hoe zij
omgaan met privacy.

•
•
•
•
•
•
•

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn
Pinterest
Twitter
Google Plus

BEWAARTTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor La Vie, ergotherapie
en coaching ze heeft ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je
persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden
verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, behandelgegevens
bewaren we 10 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze
gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

BEVEILIGING
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen,
nemen wij de volgende maatregelen:
•
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
•
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
•
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens
invoert
INZAGE, WIJZIGEN en VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS
Jij hebt
•
•
•
•
•
•

de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
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Wanneer je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd een
schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder
schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via
celie@ergotherapielavie.nl
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van
de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY VERKLARING
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus
altijd op de versiedatum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.
KLACHT INDIENEN
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat je niet tevreden bent over
de wijze waarop je gegevens worden verwerkt. Als je een klacht hebt kun je hierover contact met
ons opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je gebruik maken van je recht
om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
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