Privacyverklaring
Ik, Petra van Hartskamp en de mensen met wie ik samenwerk hechten waarde aan
privacy. Daarom doen wij er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij
verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming te behandelen.
In deze Privacyverklaring schrijf ik soms ik en soms wij. Dat komt omdat ik met
bijna alle projecten nauw samenwerk met collega's. Ik werk graag met ze omdat ze
dezelfde ideeën hebben als ik wanneer het o.a. gaat om privacybescherming.
Archetypisch JIJ is echter mijn bedrijf, ik heb de eindverantwoordelijkheid over de
opdrachten die ik aanneem en ik ben degene die de nieuwsbrieven schrijft en
verstuurt. Daarom schrijf ik op sommige momenten in de ik-vorm.

Welke gegevens verzamelen en bewaren we?
De gegevens die jij aan ons verstrekt;
- E-mailadres
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen alleen die gegevens die we nodig hebben in het kader van de
opdrachten die wij uitvoeren.
Wij delen je gegevens niet met anderen, laat staan dat we jouw persoonsgegevens
verkopen!
Daarnaast stuur ik een paar maal per jaar een nieuwsbrief om de Avonden over de
Liefde aan te kondigen of andere projecten waar je je voor op kunt geven.
Iedereen die deze e-mails niet meer wil ontvangen kan zich via een link onderin de
nieuwsbrieven gemakkelijk afmelden.
De gegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief bewaar ik in het CMS
waarmee ik mijn website en nieuwsbrief beheer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt jouw persoonsgegevens bij mij altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen.
Neem even contact met me op als je dat wilt via:
petra@archetypschjij.nl of bel: 06 2334 78 24

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Met welke Tools beheer ik mijn klantgegevens?
Google (websitestatistieken, lees hun privacybeleid)

Op mijn website worden cookies geplaatst door derden zoals Vimeo (op de pagina’s
waar een video staat). Ik heb ervoor gekozen om de ip nummers die Google
Analytics en Vimeo via mijn website verzamelen te anonimiseren.

Wijzigen van dit privacy beleid

Ik houd mij het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zal ik
op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 februari
2019.
Archetypisch JIJ
Petra van Hartskamp

