Sense&Brains | Privacy verklaring
Sense&Brains is door Annika de Gier opgericht, is gevestigd in Veenendaal en
ingeschreven bij de KVK onder het nummer: 73886947.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.
Jouw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
Opgeslagen gegevens
Sense&Brains respecteert de privacy van de cliënten en gaat zorgvuldig met hun gegevens
om. Persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer,
emailadres en bankrekeningnummer) en alle geschreven informatie gedurende het
coachtraject zijn alleen toegankelijk voor de client en Sense&Brains. Indien noodzakelijk
wordt ook gevoelige persoonlijke informatie verwerkt. Sense&Brains maakt
aantekeningen voor eigen gebruik en om de aangeboden diensten te realiseren.
De informatie van de cliënten is niet toegankelijk voor derden. 4 maanden na het
beëindigen van het coachtraject worden alle gegevens vernietigd.
De persoonsgegevens worden, naast de coaching, voor de volgende doeleinden gebruikt:
- Afhandelen van je betaling
- Verzenden van mailings
- Bereikbaarheid om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Belastingaangifste
Delen van persoonsgegevens met derden
Sense&Brains verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sense&Brains gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Sense&Brains 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.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heft
Sense&Brains je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
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Gegevens 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 eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sense&Brains en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die Sense&Brains van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een
ander, 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 welkom@sensebrains.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van
je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maskeer daarbij alle andere gegevens. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek .
Sense&Brains wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging Persoonsgegevens
Sense&Brains 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 via welkom@sensebrains.nl
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