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Identiteit
The Marketing Coach
Lucienne Evers
lucienne@themarketingcoach.nl
M 06 51 789 116
www.themarketingcoach.nl
Gegevens
Persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de koopovereenkomst zijn naam en voornaam
van de contactpersoon, emailadres en telefoonnummer. Gegevens die nodig zijn voor facturatie zijn
bedrijfsnaam, bankrekeningnummer en bedrijfsadresgegevens. Lucienne Evers vraagt aan de relatie
om toestemming voor het vastleggen van deze gegevens.
Beveiliging, geheimhouding en bewaartermijn
Lucienne Evers is de enige medewerker binnen The Marketing Coach. Op de website worden geen
gegevens gevraagd of bewaard. Het email-contactformulier op de website vraagt naar naam,
telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens worden 1 jaar bewaard in de persoonlijke
outlookdatabase van Lucienne Evers, daarna verwijderd. De website is Wordpressbased beveiligd.
Voor relaties van The Marketing Coach tekent Lucienne Evers een geheimhoudingsverklaring indien
nodig. Gespreksverslagen en emailverkeer worden 3 jaar bewaard, daarna vernietigd. Lucienne Evers
deelt geen persoonlijke – en bedrijfsgegevens met anderen. Zij factureert zelf. Verkoopfacturen
worden n.a.v. de regels van de belastingdienst 5 jaar bewaard, daarna vernietigd.
Relaties hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens. Daarnaast wordt de
betrokkene het recht geboden om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en hem wordt het recht op
gegevensoverdraagbaarheid geboden. De betrokkene heeft het recht om te verzoeken de gegevens
aan hem of aan een andere organisatie over te dragen. Lucienne Evers zal de gegevens op een
algemeen erkend en gebruikt format (bijvoorbeeld Excel) aan de betrokkene verstrekken. Dit recht
beperkt zich tot gegevens die de bezoeker zelf heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Relaties kunnen van dit recht gebruik maken
door het sturen van een email naar lucienne@themarketingcoach.nl. Elk verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid zal binnen vier weken beantwoord
worden.
Deze site kan ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen). Ingesloten
inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere
website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken,
aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken,
inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent
aangemeld bij die website.

