Zoo’n Training
Met (meer) plezier werken!

Zo ga ik om
met jouw persoonlijke gegevens
Uiteraard gebruik ik je gegevens volgens de AVG. Hieronder lees je hoe ik dat precies
doe.
Jij hebt de regie!
Jij bepaalt welke gegevens je met mij deelt. Dat betekent dat je me kunt vragen om je
gegevens te wissen, te corrigeren, te bekijken of over te dragen. Ook kun je me vragen
de verwerking van je gegevens te beperken en je kunt bezwaar maken tegen de
verwerking. Stuur een mail met je verzoek naar info@zoontraining.nl en ik handel je
verzoek af. Ook vragen, tips en klachten kun je naar dit adres sturen. Daarnaast heb je
altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je bent nooit
verplicht om je persoonsgegevens met Zoo’n Training te delen.
Welke gegevens ik gebruik en wat ik er mee doe
Op deze manieren gebruik ik de door jouw aangeleverde gegevens:
• Aanmelden nieuwsbrief
Als je je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief dan gebruik ik je volgende gegevens;
voor- en achternaam en je email adres. Deze gegevens gebruik ik om je de nieuwsbrief
en het jaarlijkse digitale kadootje toe te sturen. Verder niets! Je kunt je overigens altijd
weer afmelden voor de nieuwsbrief en je kunt iedere keer als je een inspiratiebrief
ontvangt je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.
• Offerte opvragen
Als je een offerte opvraagt dan gebruik ik deze gegevens; voor- en achternaam,
emailadres, eventueel bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats en functie en relevante
gegevens om de inhoud van de coaching/workshop te kunnen bepalen. Deze gegevens
gebruik ik om een offerte op te stellen, je te contacten voor bijvoorbeeld het krijgen van
specifieke informatie over je wensen en voor het maken van afspraken, en een gedeelte
van de gegevens wordt gebruikt om de factuur te kunnen opmaken en verzenden.
• Gebruik maken van het contactformulier
Gebruik je het contact formulier op de website dan gebruik ik je gegevens om contact
met je op te nemen.
Wie kan je gegevens nog meer zien?
Niemand! Ik ga zelf uiteraard zorgvuldig om met al je persoonlijke gegevens, ook die
tijdens de workshop en/of coaching naar voren komen.
Wil je meer weten?
Heb je vragen of opmerkingen of wil je meer weten, neem dan even contact met mij op
via info@zoontraining.nl
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