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Privacyverklaring
Suzanne van Veen Training & Coaching respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming
met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze Privacyverklaring geven wij informatie
over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons verstrekt en
wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
•
•
•
•

Begeleiding
Communicatie
Facturatie
Regels Ethische Commissie Phoenix, waar wij ons aan houden

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden tenzij dat verplicht is door een wettelijk
voorschrift, dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die SVVT&C met
je heeft gesloten of wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Inzage, beheer en bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie. In verband met de fiscale bewaarplicht zijn wij eraan gehouden bepaalde
gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats gedurende een periode van zeven jaar te
bewaren. Wij verwijderen die gegevens pas als deze termijn verstreken is. Als je op de
email-mailinglijst staat, kun je onderaan de email zelf je gegevens inzien en beheren.
Als je gebruik wilt maken van je rechten omtrent je persoonsgegevens of als je een klacht
hebt over de wijze van verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit per email bij
info@suzannevanveen.nl aangeven.

Websitestatistieken en cookies
Als je onze website bezoekt, worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de
hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke
onderwerpen je je interesseert.
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Copyright
Op alle door Suzanne van Veen T&C ontwikkelde leermiddelen geldt copyright. Wij stellen
het op prijs als je bij gebruik ervan buiten SVVT&C contact met ons opneemt en onze naam
vermeldt.

Wijzigingen
SVVT&C behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst
van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient daarom aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen.

Contact
Als je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, kun je hierover contact met ons
opnemen via onderstaande contactgegevens:
Suzanne van Veen Training & Coaching
Generaal van der Plaatstraat 3
4811 RE Breda
info@suzannevanveen.nl
06 15076566
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