PRIVACY BELEID
Selinde Van der Spek is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die jij me verstrekt, zoals
bepaald door de Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan
derden verkopen en/of verstrekken.
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een
contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van
mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• e-mailadres
• Telefoonnummer
• Straat en huisnummer
• Postcode en woonplaats
• IP-adres
MET WELK DOEL GEBRUIK IK DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: • Je naam en emailadres gebruik ik voor het verzenden van mails met tips die soms ook een commercieel doel
hebben. Ik doe dit alleen met de gegevens die ik verkregen heb via het downloaden van gratis
documenten, gegevens die via het contactformulier of informatie aanvragen zijn binnengekomen.
• Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier, worden gebruikt om een
offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een
contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van mij
wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de email of
door contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal
niet worden bewaard.
Je gegevens zal ik nooit aan derden verstrekken.
SOCIAL MEDIA
Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via
Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende
Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst: Facebook, Instagram. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met
privacy.
BEWAARTERMIJN
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de
desbetreffende

maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik
tenminste 7 jaar, onder andere om aan al de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens
worden binnen 1
jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits
er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of
beschikbaar
te houden.
Je kunt ten alle tijden vragen om je gegevens uit mijn bestand te laten verwijderen of te veranderen
door een mail te sturen naar: info@selindamente.
WIJZIGINGEN
Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op
het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding
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