PRIVACYVERKLARING FELINE BEUMING
Feline Beuming respecteert de privacy van bezoekers van felinebeuming.nl en
verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Feline Beuming
Heemraadweg 505
1382HA Weesp
info@felinebeuming.nl
Gebruik van jouw persoonsgegevens
Op de website felinebeuming.nl en bij het afnemen van diensten en producten
van Feline Beuming laat je (persoons)gegevens achter.
Feline vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig
om je bijvoorbeeld een e-book of uitnodiging voor een online training te
kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.
Persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens Feline Beuming verwerkt, hangt af van de functies die
je gebruikt op de website (denk aan lid worden van de facebookgroep en ebook aanvragen) en van de producten / diensten die je afneemt:
* voornaam
* achternaam
* mailadres
* telefoonnummer
* adresgegevens
* bedrijfsnaam
* btw-nummer
* bankrekeningnummer
* inloggegevens
* technische gegevens zoals zogeheten identifiers in cookies
* gegevens over jouw activiteiten op onze website
* persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt, zoals via het contactformulier
Doeleinden
Feline Beuming verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende
doeleinden:
* zodat je gebruik kan maken van alle functies op de website
* om je te bellen of te mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren,

je toegang te geven tot de membersite of antwoord te geven op vragen
* om jou te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
* voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (en elke mail
bevat een uitschrijflink)
* om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te
optimaliseren
* om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren
Feline Beuming is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve
verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.
Bewaartermijn
Feline Beuming bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk.
Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 1 maand in
het systeem staan. Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk, maar
deze zijn niet naar jou te herleiden omdat deze data geanonimiseerd worden
opgeslagen.
Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Persoonsgegevens delen met derden
Feline Beuming verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt het
bedrijf gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van
producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Feline
Beuming in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor
andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze
niet meer nodig zijn.

Cookies en profilering
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij het eerste bezoek aan een
website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om
deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens
betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan
verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn
kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je
computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de
instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede
werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en
internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van
Youtube.
Google Analytics
Feline Beuming zal gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe
gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties
bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt
geanonimiseerd, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres).
Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens
worden versleuteld en anoniem verwerkt. De Google Analytics-cookies worden
verzonden door een veilige SSL-encryptie en worden niet gebruikt in
combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
Het is Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor
andere Google diensten.
Social Media
Facebook, Instagram, Pinterest, Linked-In
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken zoals Instagram of Facebook. Deze code plaatst
onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook of Instagram
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ontvang je de nieuwsbrief, dan kan je je altijd met één klik uitschrijven. Mocht
je je gegevens willen wijzigen of je tussendoor afmelden, stuur dan een email
naar info@felinebeuming.nl
Gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, kan je niet laten
verwijderen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging,
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@felinebeuming.nl
Beveiliging
De website heeft een SSL-certificaat, herkenbaar aan het groene slotje in de
adresbalk: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding
verzonden.
Ontevredenheid of een klacht,
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op! Je hebt altijd recht om te
verzoeken om schriftelijk je persoonsgegevens op te vragen. Mochten deze niet
kloppend zijn, kun je schriftelijk verzoeken om de gegevens te wijzigen. Dat
geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Feline Beuming Mochten we er samen niet uitkomen,
dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te
dienen bij de autoriteit Persoonsgegevens.
Weesp, 5 juli 2018

