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Privacyverklaring kellymeulenberg.com
Laatste wijziging: 13 december 2018 – nieuw adres
In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik met deze gegevens
omga en hoe je jouw gegevens kunt aanpassen of verwijderen. Als je na het lezen van deze
privacyverklaring vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met me op via
info@kellymeulenberg.com.
Voor de leesbaarheid van deze verklaring wordt de ik-vorm gebruikt. Waar ‘ik’ en ‘mijn’ staat, wordt
de eenmanszaak kellymeulenberg.com bedoeld.
Kelly Meulenberg
kellymeulenberg.com
Handboogstraat 29
2613 PZ Delft
info@kellymeulenberg.com
(+31)(0)6 39 76 33 56
KvK: 59096764

Persoonsgegevens die ik verzamel/verwerk
Ik verzamel/verwerk persoonsgegevens van je wanneer je mijn website kellymeulenberg.com
gebruikt, wanneer je gebruik maakt van mijn producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens:
 Voor- en achternaam
 E-mailadres
 Telefoonnummer en/of Skype-gebruikersnaam
 Gegevens over je activiteiten op de website kellymeulenberg.com
 Gegevens over je internetgebruik: IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat-type
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Gevoelige persoonsgegevens
Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over mensen jonger dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van een ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een
websitebezoeker minimaal 16 jaar is.
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Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming gegevens heb verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met me op via info@kellymeulenberg.com. Ik zal de gegevens dan
verwijderen.

Met welk doel gebruik ik je persoonsgegevens?
Ik kan je persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:
 Om je te informeren over mijn producten/diensten (commerciële nieuwsbrief)
 Om je te e-mailen en/of bellen als onderdeel van mijn dienstverlening (zoals een coachsessie)
 Om je te informeren over wijzigingen in mijn producten/diensten
 Om producten/diensten bij je af te kunnen leveren
 Om je betaling af te handelen
 Om (je gebruikservaring op) mijn website te verbeteren
 Om te voldoen aan de wet, zoals het doen van mijn belastingaangifte

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens zijn verzameld. Waar een wettelijke bewaartermijn geldt, houd ik me daar
natuurlijk aan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik gebruik je gegevens alleen voor mijn eigen zakelijke activiteiten, maar kan je persoonsgegevens
delen indien dit nodig is om onze overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Ik blijf verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens door
leveranciers/bewerkers.
Ik maak gebruik van de volgende partners, programma’s en systemen:
 MailChimp: om contactgegevens op te slaan en nieuwsbrieven te versturen en analyseren
 WordPress: om mijn website te bouwen en beheren
 MijnDomein: om mijn website en e-mailadres te hosten en beheren
 Calendly: om mijn coachsessies in te plannen
 Mollie: om je de mogelijkheid te geven met iDeal te betalen
Wanneer je een social media share-button op mijn site gebruikt, deel je gegevens met het
betreffende kanaal. Hun privacyverklaringen vind je hier:
 Twitter
 Linkedin
 Facebook
 Buffer
 Google Plus
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Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming: besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Ik verkoop je persoonsgegevens nooit aan derden.

Cookies
De website kellymeulenberg.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet
wanneer je de website voor het eerst bezoekt op dat apparaat.
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
Analytische cookies geven me inzicht in hoe de website gebruikt wordt, zodat ik hem kan
optimaliseren. Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Jouw informatie wordt
geanonimiseerd, dus we weten niet hoe een specifiek individu mijn website gebruikt. Meer
informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.
Tracking cookies geven me de mogelijkheid advertenties op Facebook te plaatsen. Deze cookies
worden geplaatst door Facebook, maar alleen met jouw toestemming. Meer informatie over de
cookies van Facebook vind je hier.
Bij je eerste bezoek ben je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen cookies verwijderen. Meer informatie vind je
hier.

De veiligheid van je persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik,
neem dan contact op via info@kellymeulenberg.com.

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, heb je het recht om bezwaar
te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door kellymeulenberg.com en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Gegevensoverdraging houdt in dat je het verzoek kan
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indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een door jouw genoemde
organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je
toestemming of bezwaar sturen naar info@kellymeulenberg.com.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, mag ik je vragen om een kopie van je
identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in dat geval de volgende onderdelen van je identiteitsbewijs
onleesbaar: pasfoto, machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort),
documentnummer en burgerservicenummer. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op je verzoek.
Mochten we er samen niet uitkomen, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht om deze privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld bij wetswijzigingen en bij
veranderingen in mijn onderneming. Ik zal een wijziging zo snel mogelijk bekend maken via mijn
nieuwsbrief.
Kelly Meulenberg, kellymeulenberg.com
13 december 2018

