ℙ𝕣𝕚𝕧𝕒𝕔𝕪𝕧𝕖𝕣𝕜𝕝𝕒𝕣𝕚𝕟𝕘
M.elodieinhetleven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Ik wil je zo helder mogelijk informeren over hoe ik omga met
jouw persoonlijke gegevens. Als je hier vragen over hebt, mag je altijd contact opnemen.
Contactgegevens:
https://www.melodieinhetleven.nl
elodie@melodieinhetleven.nl
+316 31154508
Fahrenheitlaan 14-3
3553HX Utrecht
KVK: 73730548
OB-NR: NL213932179B01
BTW-ID: NL002294383B83
Persoonsgegevens die ik verwerk
Het spreekt voor zich dat ik je data niet doorverkopen aan wie dan ook. Persoonlijke gegevens
worden uitsluitend gebruikt door M.elodieinhetleven zelf. We verzamelen enkel persoonsgegevens
die nodig zijn om de diensten uit te kunnen voeren. M.elodieinhetleven verwerkt je
persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan mij verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
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Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
M.elodieinhetleven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren
- Je te informeren of wijzigen van mijn diensten
- Om diensten bij je af te leveren.
Reclame
Ik stuur je enkele keren per jaar een nieuwsbrief (net als naar alle andere mensen die zich
ingeschreven hebben voor de nieuwsbrief of gebruik hebben gemaakt van mijn diensten).
Geautomatiseerde besluitvoering
M.elodieinhetleven neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen
worden door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar mensen tussen zitten.
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
M.elodieinhetleven zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is en deze alleen
gebruiken om overeenkomstige diensten optimaal te kunnen leveren. Op grond van
belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar
bewaard te blijven. Andere informatie wordt tot 1 jaar (na afloop van de dienst) bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt M.elodieinhetleven jouw persoonsgegevens.
Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik
M.elodieinhetleven gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies worden
enkel gebruikt als deze geen inbreuk doen op je privacy. Deze wordt gebruikt om m het
bezoekersverkeer te analyseren en is nooit herleidbaar naar een persoon. Ik verzamelen alleen
standaard informatie om te bekijken welke data wel en niet goed bezocht wordt. De informatie die
door ons wordt verzameld wordt uitsluitend intern gebruikt.
Google Analytics is ook bij mij geïmplementeerd, Voor Google Analytics is een
verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Gegevens worden niet gedeeld en de IP-adressen
van gebruikers zijn geanonimiseerd (volgens de richtlijnen van het College Bescherming
Persoonsgegevens). Het verwijderen of blokkeren van de cookies heeft geen directe gevolgen voor
het gebruik van de website van M.elodieinhetleven.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
M.elodieinhetleven heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke
gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze
informatie.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het
recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van persoonsgegevens door M.elodieinhetleven. Je hebt ook de mogelijkheid
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Hoe ik je persoonsgegevens beveilig
M.elodieinhetlevevn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.
Website
Melodieinhetleven.nl wordt met de grootste zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat
gepubliceerde artikelen of planmail feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de inhoud
van Melodieinhetleven.nl en de nieuwsbrief kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Ook is
onderneming Melodieinhetleven niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is
door het gebruik van of haar producten en/of diensten. Melodieinhetleven is niet verantwoordelijk
voor de inhoud op sites waarnaar verwezen/gelinkt wordt. De inhoud zoals deze op dit moment op
Melodieinhetleven.nl staat, kan op elk gewenst moment en zonder vorm van aankondiging worden
aangepast.
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