Privacyverklaring Happy, healthy living by Colet Weening
1.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Happy, healthy living by Colet Weening (hierna: By Colet) kan op twee manieren persoonsgegevens over u
verwerken. Enerzijds wanneer u gebruikt maakt van haar website (www.bycolet.nl). Anderzijds wanneer u zelf
contact opneemt via bijvoorbeeld het contactformulier op de website van By Colet of per e-mail.
By Colet verwerkt de volgende persoonsgegevens:
2.

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
Uw betalingsgegevens
Informatie over uw computer of smartphone (IP-adres, besturingssysteem en browsertype)

Waarom worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

By Colet streeft ernaar om haar cliënten de best mogelijke ervaring te geven. In het kader van de uitvoering van
haar dienstverlening zijn de bovengenoemde persoonsgegevens essentieel om de gebruiker de best mogelijke
ervaring te bieden. Daarnaast gebruikt By Colet de persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen.
In het geval u het niet eens bent met deze privacyverklaring dient u geen gebruik (meer) te maken van de
website.
3.

Hoe lang bewaart By Colet mijn persoonsgegevens?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van By Colet zal een gebruiker in eerste instantie een pakket
afnemen. By Colet bewaart de gegevens van een gebruiker totdat de gebruiker geen gebruik meer wenst te
maken van de dienstverlening van By Colet. Indien er geen sprake is van een gebruiker van de diensten van By
Colet zullen de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk met een maximum van
een jaar.
4.

Waarom deelt By Colet mijn persoonsgegevens met derden?

In het kader van het uitvoeren van haar diensten kan het voorkomen dat By Colet de persoonsgegevens met
derden deelt. Dit gebeurt in de volgende gevallen:
-

5.

Wanneer het delen van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst. Denk hier bijvoorbeeld aan derden via wie By Colet haar diensten aanbiedt of aan een
financiële instelling via wie een gebruiker een dienst betaalt. In sommige gevallen kunnen uw
persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde in het buitenland. Bijvoorbeeld wanneer u
bankiert bij een bank buiten Nederland.
Een aantal verwerkingen is door By Colet uitbesteed aan bewerkers zoals ICT- en softwareleveranciers.
Deze bewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens in de systemen van By Colet.
Wanneer het delen van persoonsgegevens voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Hoe beveiligt By Colet mijn persoonsgegevens?

By Colet neemt de beveiliging van persoonsgegevens zeer serieus en neemt in overeenstemming met de
geldende wet- en regelgeving passende maatregelen om te voorkomen dat er ongeautoriseerd
gebruik/misbruik kan worden gemaakt van de persoonsgegevens.
6.

Hoe behandelt By Colet de gegevens van kinderen?

Om gebruik te kunnen maken van die diensten van By Colet dient de gebruiker minimaal 18 jaar te zijn ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst. Informatie over kinderen wordt uitsluitend verwerkt met toestemming
van een ouder/voogd.
7.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens beheren?

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U kan een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bycolet.nl onder vermelding van “Verzoek
persoonlijke gegevens”. Los van voorgaande heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
8.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Happy, healthy living by Colet, gevestigd te Zoetermeer (2729CC) aan de Heenvlietstraat 17 is verantwoordelijk
voor het verwerken van de persoonsgegevens op de website. U kan By Colet bereiken via 06-40881813 en via
info@bycolet.nl.

9. Wijzingen van de privacyverklaring
By Colet heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op te hoogte te blijven van de manier
waarom we met uw persoonsgegevens omgaan is het raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

