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Privacyverklaring Het Vrije Vosje, d.d. 19 januari 2021
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
de AVG, is Het Vrije Vosje, Lynn Tieleman, gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de
kamer van koophandel onder nummer 76898784.
Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw
toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt, ontvangt u uitleg over cookies
en kun u bepalen of u cookies accepteert of weigert.
Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen. Het document privacy beleid
is schriftelijk op te vragen bij praktijk Het Vrije Vosje (info@hetvrijevosje.com).
Persoonsgegevens
-

Doel van verwerking

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per mail, via de website
of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en
met u te communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.
Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens
uiterlijk 6 maanden na ontvangst verwijderd. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
andere doeleinden.
-

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze
persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en
verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, waarbij deze
toestemming ook altijd weer ingetrokken kan worden.
-

Beveiliging

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de
verwerking.
We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we

van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Overeenkomsten binnen de
Jeugdwet dienen 15 jaar bewaard te blijven.
Persoonsgegevens, zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met u
overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na
afronding van de dienst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.
Rechten betrokkene
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u
toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie
en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken,
kunt u hierover contact met ons opnemen, info@hetvrijevosje.com.

