Privacyverklaring Metanoia
Bedankt voor je bezoek aan mijn website. Bij interesse meld je je aan voor de nieuwsbrief of
neem je wellicht contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online
sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen.
Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens.
Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.
Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een
kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres
of telefoonnummer om contact met je op te nemen.
Over welke (persoons)gegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten
van Metanoia, worden je gegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens organisatie,
telefoonnummer werk, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel
de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op mijn website.
Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam
en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante,
aan werk gerelateerde zaken. Je gegevens worden verwerkt om nieuwsbrieven te sturen of te
informeren over mijn bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van
de website van Metanoia.
Gegevens worden niet met derden gedeeld
Gegevens worden niet met derden gedeeld, alleen als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke
verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
Nieuwsbrief
Onderaan elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om af te melden.
Je gegevens zijn goed beveiligd Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer
is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL-certificaat wat je kan herkennen aan het slotje.
Hoe lang blijven je gegevens bewaard? Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben
ik wettelijk verplicht mijn administratie, zoals facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren.
Nog vragen of feedback ? Ik hoor het graag van je. Dank voor het lezen. Waarderende groet!

