ALLES OVER UW PRIVACY EN COOKIES

Privacyverklaring
Duitslink en Moni coacht!
Dit is de privacyverklaring van Duitslink en Moni coacht! Ik ben gevestigd aan de
Dokter Kanterslaan 248, 5361NL Grave.
Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Versie: 12-12-2018

Contactgegevens
Duitslink & Moni coacht!
Monika Rauf
Dokter Kanterslaan 248
5361NL Grave
monika@monikaraulf.eu

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ik opsla worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk
behandeld. De reden dat ik uw gegevens opsla is omdat u gebruik maakt van mijn
diensten en/of mijn website of omdat u de gegevens zelf aan mij heeft verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
● Voor- en achternaam
● Bedrijfsnaam
● Adresgegevens bedrijf
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of
telefonisch
● Locatiegegevens
● Gegevens over uw activiteiten op onze website
● IP-adres
● Internetbrowser en apparaat type

Gevoelige persoonsgegevens
Het is niet mijn intentie om, zonder toestemming van ouders of voogd, gegevens op
te slaan van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan de leeftijd echter

niet controleren en raad ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder toestemming
gegevens worden verzameld. Mocht het vermoeden of de overtuiging bestaan dat
ik zonder toestemming dergelijke gegevens heb opgeslagen, neem dan a.u.b.
contact met mij op via monika@monikaraulf.eu zodat ik deze gegevens direct kan
verwijderen.

Waarom ik persoonsgegevens opsla?
Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Ten behoeve van mijn administratie.
● Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor
mijn belastingaangifte.
● Om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om mijn diensten uit te
kunnen voeren.
● Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/of producten.
● Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of andere marketinguitingen.
● Om mijn website te verbeteren en mijn diensten en producten beter aan te kunnen
laten sluiten op uw voorkeuren, analyseer ik uw gedrag op mijn website. Dit gebeurt
volledig anoniem.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens tussen zit.

