Privacy Verklaring
Hoe gaat Petra Styling Coach om met gegevens van haar klanten en
websitebezoekers?
Ik respecteer de privacy van mijn klanten en websitebezoekers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene verordening
gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Over Petra Styling Coach
De website www.petra styling coach.nl wordt beheerd door Petra Styling Coach. Petra Styling Coach
is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de
wet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Welke gegevens verzamel ik?
Wanneer jij je online het contactformulier invult, via WhatsApp, brievenbus post, de telefoon, een
persoonlijk gesprek, Facebook, Instagram, een sms, een offerte of andere aanvragen doet voor een
van mijn diensten, word je gevraagd om je gegevens in te vullen of aan te leveren. Ik verwerk in dat
geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
▪ Voor- en achternaam;
▪ E-mailadres;
▪ Telefoonnummer;
▪ Bedrijfsnaam;
▪ Straat en huisnummer;
▪ Woonplaats;

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
▪ Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van informatie op aanvraag. Dit
gebeurt alleen met gegevens die u mij heeft geleverd
▪ Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die jij invult in het contactformulier of een e-mail
ten behoeve van een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken.
Deze gegevens worden opgeslagen in mijn administratiesysteem.
▪ Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een
reactie te kunnen voorzien.
Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor
bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk
voor de uitvoering van een overeenkomst, als ik werkzaamheden ga uitvoeren of coaching voor je
verzorg. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b van de AVG.

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van:
Office 365 Business (Microsoft)
Voor mailverkeer en verwerken van gegevens gebruik ik Microsoft Office 365 Business. Op 1 augustus
2016 heeft Microsoft zich aangemeld voor de EU-U.S. Privacy Shield als eerste wereldwijde Cloud
diensten provider. Alle doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield
Framework. Meer informatie over het privacy beleid van Microsoft, laatste statusupdates rondom de
GDPR compliance, locaties van dataopslag en doorgifte van gegevens vind je hier. Als locatie voor de
dataservers koos ik voor Europa (een instelling binnen Office 365 Business).
Facebook
Daarnaast deel ik gegevens Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over
het privacy beleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden
doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EUVS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde
Staten door Facebook vind je hier.
Petra Styling Coach verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik vanuit Petra Styling Coach verwerk.

Cookies
Petra Styling Coach gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Verder verzameld Petra Styling Coach geen gegevens niet via cookies, je laat dus geen gegevens
achter als je op mijn website bent geweest. Verder heb ik geen Facebookpixel, en gebruik ik geen
Google Analytics.

Foto’s en beeldmateriaal
Petra Styling Coach geeft workshops, persoonlijk advies en doet mee aan diverse evenementen. Ik
maak hiervan foto’s die ik dan graag wil delen met anderen voor pr-doeleinden. Ik vraag hier altijd
persoonlijk toestemming voor. Je bent vrij om te kiezen hier wel of niet aan mee te werken. Ook mag
je het besluit ten alle tijden wijzigen.
Er komen alleen foto’s op Facebook en op mijn website van personen die toestemming verleend
hebben. Deze toestemming kan ten alle tijden weer ingetrokken worden.

De foto’s worden eenmaal geplaatst vlak na het feestje, workshop of evenement. Deze foto’s worden
niet op mijn computer of mobiel bewaard en worden niet aan derden verstrekt.
Wanneer er foto’s worden genomen voor promotionele doeleinden dan wordt dat vooraf kenbaar
gemaakt door mij persoonlijk en ook hiervoor toestemming gevraagd aan alle personen die
gefotografeerd worden

Foto’s van kinderen bij Beautykidz en Teens by Petra Styling Coach
Bij de Beautyfeestjes worden foto’s gemaakt van het feestje zelf waarop alle kinderen in beeld komen.
Dit wordt gedaan om een beeldende herinnering te maken aan het gezellige kinderfeestje voor het
jarige kind. Deze foto’s worden gemaakt voor de opdrachtgever, dus de ouder/verzorger van het jarige
kind en worden niet bewaard of vertrekt aan derden.
Ik vraag persoonlijk toestemming aan alle ouders/ verzorgers van het kind voor het maken van deze
foto’s.
Tevens deel ik 1 foto van de jarige op de Facebookpagina “Beauty Kidz en Teens by Petra Styling
Coach”. Ik vraag hier vooraf persoonlijk toestemming voor aan de betreffende ouder/ verzorger. Deze
foto is een sfeerfoto die past in de sfeer van het Beautyfeestje.

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van deze website te delen via
social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van
de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Ik help je alvast op
weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:
▪ Facebook
▪ LinkedIn

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens zal ik alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij hebt gestuurd
middels mijn contactformulier, worden binnen 1 jaar na de laatste correspondentie met jou, verwijderd.
De gegevens in het administratiesysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan de
wettelijke fiscale verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die
verplichting door mij verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik
je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de
rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze
intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te
rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk
inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij
schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van
de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het
overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk
verzoek doen.
Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een email. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via petra@petrastylingcoach.nl

Wijzigingen
Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

www.petrastylingcoach.nl is een website van Petra Styling Coach.
Mijn contactgegevens zijn
Petra B.T. Vermeulen- Tiemissen
p/a Kruisherenstraat 22 Groessen
Tel.: 06-13998569
Mail: petra@petrastylingcoach.nl
KvK: 67786685
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