Natuurlijk Werk en Leven gevestigd aan M.C. Verloopweg 3956BP Leersum, hecht veel
waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we
heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen. Natuurlijk Werk en Leven houdt zich in alle gevallen
aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Privacyverklaring
Gegevens
Bedrijfsnaam: Natuurlijk Werk en Leven
M.C. Verloopweg 20 3956BP Leersum
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30181588
Telefoonnummer 0343 457726
Contactpersoon voor privacy-zaken is de heer P. Jansen
De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website:
www.natuurlijkwerkenleven.nl

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies
Als u gebruikt maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt:
verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe
gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige lPadressen en er worden geen volledige lP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Persoonsgegevens
Algemeen en doelen.
• Wij houden digitale én/of fysieke dossiers aan van onze opdrachtgevers en/of cliënten.
Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken.
• Wij doen dit:
 Voor het sturen van berichten of facturen, al dan niet digitaal, naar onze
opdrachtgevers en/of cliënten of naar entiteiten die klant zijn geweest. We doen dit
op basis van gerechtvaardigde belangen, namelijk de uitvoering van een
overeenkomst/ opdracht. En een commercieel belang om op termijn contact te
kunnen opnemen voor eventuele vervolgopdrachten.
 Om contact op te kunnen nemen, zowel via email alsmede telefonisch.
 Daarnaast verwerken wij - uitsluitend schriftelijk en niet digitaal – informatie, die
tijdens de consulten als aantekeningen zijn gemaakt, voor zover die van belang
zijn voor een doeltreffende behandeling.

• Welke persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die we verwerken zijn voornamelijk:







naam, adres, woonplaats
telefoonnummer, e-mailadres
(e-mail) correspondentie
overeenkomsten
factuur-, en betalingsgegevens
voor zover relevant: overzichten van de gewerkte uren

• Verstrekking aan derden.
Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en cliënten verstrekken wij nooit aan andere
partijen, tenzij de persoon die het betreft daar uitdrukkelijk zelf om verzoekt.
• Onze leveranciers of dienstverleners.
Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of
meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Deze
partijen hebben geen toegang tot de verwerkte persoonsgegevens.

• Termijnen.
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende periodes:




Persoonsgegevens die schriftelijk zijn verwerkt, bewaren we voor een periode van
1 jaar na afronden van de dienstverlening. (het betreft hier aantekeningen die tijdens
consult zijn gemaakt)
Van onze klanten bewaren we digitaal de naam, adres, contactgegevens en facturen
voor onbepaalde tijd.
Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde
termijnen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese
Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen
genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons
beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende:







Betrokken kan ons om inzage vragen zijn persoonsgegevens
Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.
Het recht op beperking van de verwerking.
Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over
deze rechten.

Natuurlijk Werk en Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@natuurlijkwerkenleven.nl
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen via info@natuurlijkwerkenleven.nl. Komen wij er samen met u niet
uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

