Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Wilma Thalen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten..
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
•
•
•
•

Uw
Uw
Uw
Uw

voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummers
e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Het opstellen van facturen.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk voor eigen administratie
Delen van persoonsgegevens met derden worden uitsluitend gedaan als dit nodig is voor de uitvoering
van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken:

•
•

Er wordt een cookie gebruikt voor het goed functioneren van de website.
Tevens worden enkele sociaal media links toegepast op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in
een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@wilmathalen.nl
Zij wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe zij persoonsgegevens beveiligd:
Wilma Thalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Haar website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat .
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met Wilma Thalen via
info@wilmathalen.nl
Wilma Thalen is gevestigd aan de Dorsvlegel 87 3763ZN te Soest.
•
•
•
•

Telefoon: 035-6030732
Email: info@wilmathalen.nl
Website adres: www.wilmathalen.nl
KVK nummer: 32149186

