Privacyverklaring Master in Happiness
Belangrijk
Leuk dat je mijn site bezoekt en interesse hebt in wat Master in Happiness doet. Ik vind het belangrijk dat
je me kunt vertrouwen in hoe ik met je gegevens omga, zodat je weet waar je aan toe bent. Ik verwerk
daarom alleen die gegevens die ik nodig heb om mijn werk te kunnen doen. In deze verklaring licht ik dat
verder toe.
Websitebezoek
Ik volg hoeveel bezoeken ik krijg op mijn website en welke pagina’s het beste gelezen worden. Ik
analyseer daarbij geen IP-adressen en verwerk deze persoonsgegevens al evenmin. Vandaar dat je ook
geen cookies vindt op mijn site.
Veiligheid
Mijn website is voorzien om van geldig SSL-certificaat zodat je zo veilig mogelijk mijn site kunt bezoeken.
Contact
Als je contact met me opneemt via de site, via mail, telefonisch of gewoon live dan registreer ik je
gegevens in mijn contacten, zodat ik je kan bereiken en contact met je kan onderhouden met betrekking
tot je vraag of idee of het werk dat ik voor je doe.
Masterclass in Happiness en Contact
Als je interesse hebt getoond in de Masterclass in Happiness of al eerder hebt deelgenomen aan een
Masterclass, zal ik een paar keer per jaar een mail versturen waarin nieuws omtrent de Masterclass of
andere relevante informatie wordt gedeeld. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen gebruik ik hiervoor
de BCC-functie. Je kunt me altijd vragen je gegevens te verwijderen of niet meer te gebruiken voor de
mails.
Klant
Als je klant bent geworden dan kan het zijn dat ik meer informatie van je verzamel. Je kan hierbij denken
aan: gespreksverslagen of -aantekeningen en inhoud van communicatie. Dit doe ik om je nog beter van
dienst te kunnen zijn.
Als je als bedrijf klant bent van MIH kan het zijn dat ik voor het correct voeren van mijn administratie
onder andere je bedrijfsnaam, KvK-nummer, btw-nummer, adresgegevens en bankrekeningnummer
nodig heb.
Derden
Je persoonsgegevens worden in elk geval niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden, behalve voor
zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor ik diensten van derden afneem. Ook is het mogelijk is
dat ik gegevens moet afstaan in het kader van de wet of een verzoek van de rechter.
Bewaren
Ik bewaar je contactgegevens zolang als ik ze nodig heb om mijn werk te kunnen doen. Mijn administratie
waarin ook contactgegevens voorkomen bewaar ik 7 jaar.
Jouw rechten
Je mag me altijd vragen welke persoonsgegevens ik over jou beschik of verwerk. Je kan me natuurlijk ook
verzoeken om je gegevens aan te passen of te verwijderen. Dit doe ik nadat ik gecontroleerd of dat
verzoek ook echt van jou afkomstig is.
Versiebeheer
Februari 2019. Deze verklaring wordt indien nodig aangepast naar de actuele situatie. Ik raad je aan om
de verklaring ook later nog eens te raadplegen.

