Privacyverklaring
Leontinetacoma.nl verwerkt persoonlijke gegevens van jou. Deze gegevens verstrek je aan mij omdat je
gebruik maakt van mijn diensten. Leontinetacoma.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus
en gaat misbruik of verlies actief tegen. In deze privacyverklaring lees je hoe ik dat doe.
Hoe beveiligt Leontinetacoma.nl
persoonsgegevens?

Hoe lang bewaart Leontinetacoma.nl je
persoonsgegevens?

Leontinetacoma.nl bewaart je gegevens versleuteld. En ook
met haar papieren archief gaat Leontinetacoma.nl zorgvuldig
om.

Leontinetacoma.nl hanteert de volgende bewaartermijnen
voor je persoonsgegevens:

Welke gegevens verwerkt Leontine
• contactgegevens: naam, mailadres,
telefoonnummers, werk- en thuisadres
• naam tekenbevoegde
• contactgegevens administratieafdeling
• je geboortedatum/leeftijd
• andere gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld
eigen teksten die je als lesmateriaal wilt gebruiken

Waarvoor verwerkt Leontine de gegevens?

Categorie

Bewaartermijn

Reden

A1

tot uiterlijk 31
januari van
het jaar nadat
het traject is
afgesloten

uitvoerbaarheid
van de opdracht
en afronding

B2

7 jaar

wettelijke
verplichting

Leontinetacoma.nl verwerkt jouw gegevens om contact
met je op te nemen als je een dienst van haar afneemt. Ook
gebruikt Leontinetacoma.nl je gegevens voor de facturatie.

Maakt Leontinetacoma.nl gebruik van cookies?

Welke computersystemen gebruikt
Leontinetacoma.nl?

Wat zijn je rechten?

Leontinetacoma.nl gebruikt geen cookies en verzamelt geen
IP-adressen via de website.

Leontinetacoma.nl gebruikt geen computersystemen die
automatisch besluiten nemen. Wel gebruikt Leontinetacoma.
nl ‘normale’ software en systemen.

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens op
te vragen, in te zien, aan te passen of te verwijderen.
Leontinetacoma.nl is technisch nog niet in staat om jouw
gegevens aan je over te dragen.

Deelt Leontinetacoma.nl je
persoonsgegevens met derden?

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of
verwijderen?

Leontinetacoma.nl deelt jouw persoonsgegevens alleen
met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van jouw
opdracht en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht,
sluit Leontinetacoma.nl een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor hetzelfde veiligheidsniveau. Leontinetacoma.nl
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Neem dan contact op Céline Gelissen van Leontinetacoma.nl.
Céline reageert binnen vier weken op je verzoek.
céline@leontinetacoma.nl, 06-10 82 58 76

Ben je niet tevreden over hoe Leontinetacoma.nl
jouw gegevens beschermt?
Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze
link

Categorie A: mailadressen, telefoonnummers, werk- en thuisadressen, naam
tekenbevoegden; geboortedata/leeftijden cursisten, overige gegevens die je actief
verstrekt, bijvoorbeeld eigen teksten die je als lesmateriaal wilt gebruiken
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Categorie B: namen en factuuradressen
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