Ik respecteer je privacy
Leefstijlcoach Birgit Knotter van de website ‘Trots op je spiegelbeeld’ respecteert de privacy van alle gebruikers
van haar website. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat ik:
- vraag om je toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens.
- je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en de persoonlijke
informatie die je mij verschaft vertrouwelijk zal behandelen.
- de verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt, zoals mijn administratie en onze communicatie.
- technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de persoonsgegevens beveiligd zijn.
- geen persoonsgegevens doorgeef aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt of voor het verzorgen van de financiële administratie en als bij wanbetaling het inschakelen van
een incassobureau noodzakelijk is.
- je persoonsgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking stel aan derden.
Je persoonsgegevens worden door Leefstijlcoach Birgit Knotter opgeslagen gedurende de looptijd van de
overeenkomst en aansluitend alleen voor de financiële administratie met een minimale bewaartermijn van 7 jaar.

E-mail
Ik gebruik je e-mailadres om je te informeren over ontwikkelingen, diensten en acties. Als je dit niet langer op
prijs stelt kan je je uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

Recensies
Ik ben je heel erkentelijk voor een recensie, je kan er zelf voor kiezen om je naam of andere persoonlijke
gegevens te vermelden. Ik ben nieuwsgierig naar de meningen van mijn bezoekers maar behoud mij het recht
voor om bijdragen die niet aan mijn sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. ‘Trots op je
spiegelbeeld’ gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Gegevens over het gebruik van mijn
website en de feedback die ik krijg van mijn bezoekers helpen mij om mijn site verder te ontwikkelen en te
verbeteren. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten zodat ik
je nog beter van dienst kan zijn met informatie over onderwerpen die je interesseren.
Indien je na het doornemen van de Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, dan hoor ik het graag.

Leefstijlcoach Birgit Knotter
www.trotsopjespielgelbeeld.nl
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