Privacy verklaring - Foodies and Family

Foodies & Family is er van bewust dat jij vertrouwen stelt in het bedrijf. Foodies &
Family ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.
Op deze pagina staat een overzicht van de gegevens die worden verzameld als jij de
website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee jouw
gebruikservaring wordt verbeterd.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van www.foodiesandfamily.nl
De uiteindelijke verwerkersverantwoordelijke is Foodies & Family (Beethovenlaan 97,
2551 KB, Den Haag, Nederland). Je dient je ervan bewust te zijn dat Foodies & Family
niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door je
aan te melden voor onze nieuwsbrief en/of het downloaden van één van onze e-books
geef je aan het privacy beleid te accepteren. Foodies & Family respecteert de privacy
van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
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Gebruik van verzamelde gegevens:

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we je om persoonsgegevens
te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
De officiële wettelijke grondslag hiervoor is die van toestemming en uitvoering van
een overeenkomst. Onder het kopje ‘doeleinden’ kun je hier meer over lezen.
Wanneer je één van onze e-books download vragen we je om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren. De
officiële wettelijke grondslag hiervoor is die van toestemming en uitvoering van een
overeenkomst. Onder het kopje ‘doeleinden’ kun je hier meer over lezen.
Wanneer je jezelf inschrijft voor een kennismakingsgesprek, coachingsgesprek of
startgesprek vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens
worden gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren. De officiële wettelijke grondslag
hiervoor is die van toestemming en uitvoering van een overeenkomst. Onder het
kopje ‘doeleinden’ kun je hier meer over lezen.

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we
die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en
je verzoeken te beantwoorden.
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Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer
worden geplaatst) om gebruikersactiviteiten op de website te analyseren. Dit zijn alleen
analytische en functionele cookies. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe
je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De
meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer
een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services
op deze website niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Doeleinden
We gebruiken je e-mail adres en volledige naam voor het versturen van de Foodies &
Family nieuwsbrief en het personaliseren van deze nieuwsbrief. Dit geldt ook voor
wanneer jij je aanmeld voor een startgesprek, kennismakingsgesprek of
coachingsgesprek. Voor het downloaden van één van de e-books is dit voorstaande
ook van toepassing. Onze website is gebouwd in Wordpress en gekoppeld aan
Mailchimp. De gegevens die jij invoert worden opgeslagen op de Wordpress en
Mailchimp server.
Bij het gebruik van eerder genoemde functies/diensten op de website geef je
toestemming dat wij je gegevens gebruiken voor het doeleinde waar jij interesse in
hebt, zoals nieuwsbrieven, e-book downloads, aanmelden voor gesprekken enz.
Wanneer je hier verdere vragen over hebt kun je ons bereiken via:
korthof.priscilla@outlook.com
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Persoonsgegevens delen
Jouw persoonsgegevens worden intern gedeeld binnen de groep werknemers van
Foodies & Family die uitsluitend je gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van
taken die betrekking hebben op onze diensten. Bovengenoemde werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bewaren van persoonsgegevens
Zodra persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst met de klant of bezoeker van de website, worden deze gegevens door
Foodies & Family verwijderd.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen
of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een zeker moment aan ons is
verstrekt.
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Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over
dit privacybeleid kun je ten alle tijden contact met ons opnemen
via korthof.priscilla@outlook.com . Je hebt wettelijk ook het recht, indien nodig, om een
klacht in te dienen bij de relevante privacy toezichthouder.
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