PRIVACYVERKLARING FREE YOUR POTENTIAL
Bescherming van jouw persoonsgegevens vindt Caroline Schippers / free your potential (hierna: ‘Caroline Schippers’) van
essentieel belang. Daarom wil Caroline Schippers jou graag informeren over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens: welke gegevens worden verzameld, hoe en waarom dat wordt gedaan, waarvoor de persoonsgegevens worden
gebruikt, wat de bewaartermijn is en tot wie jij je kunt wenden om je rechten uit te oefenen of om vragen omtrent jouw
privacy te stellen.
Caroline Schippers respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website (www.freeyourpotential.nl).
In dat kader zijn passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website van Caroline Schippers
te beveiligen en misbruik te voorkomen.
A. Wie is de verantwoordelijke?
Caroline Schippers / free your potential, gevestigd aan de Berg en Dalseweg 101 te (6522 BC) Nijmegen, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59896516 onder de handelsnaam ‘free your potential’, hierna
te noemen ‘Caroline Schippers’, is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).
B. Welke persoonsgegevens?
Caroline Schippers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens
zelf aan ons verstrekt. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Hieronder tref je het overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1. voor- en achternaam;
2. adresgegevens;
3. telefoonnummer;
4. e-mailadres;
5. bankgegevens;
6. overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de diensten die wij leveren,
door een profiel op de website aan te maken dan wel in correspondentie en via de telefoon;
7. gegevens over jouw activiteiten op onze website;
8. IP-adres;
9. Internetbrowser en apparaat type.
C. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Caroline Schippers verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens.
Hoewel onze website en/of diensten niet de intentie bevatten gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger dan
16 jaar zijn (tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd), kunnen we niet controleren of een websitebezoeker ouder
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via Caroline Schippers (caroline@freeyourpotential.nl). Wij verwijderen dan de gewraakte
informatie.
D. Grondslagen & doelen
Caroline Schippers verwerkt jouw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen en op basis van de hierna
genoemde grondslagen:
I. Voor de verwerking van contact- en registratiegegevens (punten 1, 2, 3 en 4 onder B) alsook overige persoonsgegevens
(punten 5 en 6 onder B) van klanten/opdrachtgevers, overige relaties en de contactpersonen van de hiervoor genoemde
relaties:
a. Grondslag: artikel 6 lid 1 sub b AV: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Doel: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is
b. Grondslag: artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die
op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Doel: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht.
c. Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval het voortbestaan van Caroline Schippers.
Doel: het met de relaties van Caroline Schippers onderhouden van contact in de ruimste zin van het woord, waaronder
het uitnodigen van evenementen en commerciële doeleinden.
d. Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van een derde, in dit geval de betreffende klant, andere opdrachtgever en/of relatie.
Doel: het kunnen uitvoeren van een opdracht van een klant, andere opdrachtgever en/of andere relatie.

e. Grondslag: artikel 6 lid 1 sub a: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
Doel: overige specifiek benoemde doelen waarvoor expliciet toestemming is verleend.
II. Voor de verwerking van informatie over jouw gedrag op onze website, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type
(punten 7 tot en met 9 onder B):
a. Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de commerciële belangen van Caroline Schippers.
Doel: vergroten vindbaarheid van de website(s) van Caroline Schippers door het verkrijgen van inzicht in klikgedrag van
bezoekers en het verbeteren van de functionaliteit van de website(s) alsook door het verbeteren van de dienstverlening
van Caroline Schippers.
E. Geautomatiseerde besluitvorming
Caroline Schippers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen.
F. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Caroline Schippers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld, waarbij ook rekening wordt gehouden met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Categorie: Algemene persoonsgegevens
Bewaartermijn: Niet langer dan strikt nodig om doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn
G. Delen van persoonsgegevens met derden
Caroline Schippers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caroline Schippers blijft verwerkingsverantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Caroline Schippers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Caroline Schippers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies
die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Wanneer je onze website bezoekt stem je automatisch in met het plaatsen van cookies. Je kunt je afmelden voor cookies
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/
situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
H. Cookie lijst
Cookie: Googly Analytics
• Naam: _ga
• Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
• Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Googly Analytics
• Naam: _gid
• Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
• Bewaartermijn: 24 uur
Cookie: Googly Analytics
• Naam: _gat
• Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
• Bewaartermijn: 1 minuut
I. Rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caroline Schippers.
Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Caroline Schippers
(caroline@freeyourpotential.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek daadwerkelijk van jou afkomstig is, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak, ter bescherming van je privacy, in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Caroline Schippers wil je er tevens op wijzen dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
J. Beveiliging van de persoonsgegevens
Caroline Schippers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Caroline Schippers.
De contactgegevens staan onder aan deze verklaring.
K. Wijziging privacy- en cookieverklaring
Caroline Schippers heeft het recht om, al dan niet op grond van gewijzigde privacy- en cookiewetgeving, deze privacyen cookieverklaring aan te passen. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.
L. Vragen?
Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact met ons op:
Caroline Schippers / free your potential
Berg en Dalseweg 101, 6522 BC Nijmegen
M 06 2476 1086
E caroline@freeyourpotential.nl
W www.freeyourpotential.nl
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