Privacyverklaring Anders Ontmoeten
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze privacyverklaring
opgesteld, waarin het privacybeleid van Anders Ontmoeten wordt toegelicht. Door gebruik te maken
van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteert u dit privacybeleid en geeft u Anders
Ontmoeten toestemming uw gegevens te gebruiken voor haar dienstverlening.
1. Contactinformatie
Anders Ontmoeten houdt zich bezig met het organiseren van mindfulness-, faalangstreductieen examenvreestrainingen, individuele- en groepsactiviteiten en is gevestigd aan de Kleine
Marktstraat 13, 5721 GG in Asten.
2. Doelomschrijving
Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de AVG. De Autoriteit
Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze verordening. Door gebruik
te maken van ons contactformulier op onze website kunt u zich vrijwillig tot ons wenden. Wij
verwerken uw persoonsgegevens om vast te stellen wie u bent en om u te contacteren. Voor de
bewaartermijn voor deze persoonsgegevens, zoeken wij aansluiting bij de wettelijke
bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.
3. Wie hebben er toegang tot uw persoonsgegevens?
Anders Ontmoeten gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Slechts indien u daarvoor
toestemming geeft, zal worden overgegaan tot het delen van persoonsgegevens met derden.
4. Moet u persoonsgegevens verstrekken?
U bent niet gehouden om uw persoonsgegevens te verstrekken, daar er geen contractuele en/of
wettelijke verplichting bestaat op dit punt. Het weigeren van het verstrekken van persoonsgegevens
voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, kan met zich meebrengen dat wij u niet kunnen
contacteren.
5. Rechten betrokkene
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten
corrigeren. Daarnaast hebt u het recht van wissen van persoonsgegevens en het (indien van
toepassing) intrekken van toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens.
6. Beveiliging
Anders Ontmoeten draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke
beveiliging van hun bestanden waarin gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker
dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen
worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
7. Vragen, verzoeken en klachten
Voor vragen, verzoeken of klachten kunt u contact opnemen met Anders Ontmoeten. Wanneer u
meent dat uw privacyrechten zijn geschonden kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
8. Versiebeheer
Anders Ontmoeten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Gewijzigde versies worden gedateerd. Het verdient aanbeveling om dit document geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. Dit privacyreglement is voor het
laatste bijgewerkt in september 2018.
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