Privacybeleid Maria Punch

(KVK 59461888 / Studio Punch)
Beste cursist of bezoeker van mijn website. Hieronder lees je mijn privacybeleid, opgesteld
ingevolge De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoeken van de
website, transacties en overeenkomsten tussen mij en cursisten. Ik respecteer de privacy van
alle bezoekers en cursisten en ga vertrouwelijk om met alle informatie die wij met elkaar
uitwisselen.
Persoonsgegevens
Van cursisten heb ik de volgende persoonsgegevens nodig:
•
•
•
•

Voor- en achternaam
e-mailadres
telefoonnummer
factuuradres (dit kan een zakelijk adres zijn of een privéadres)

Deze gegevens zijn nodig om als trainer en cursist te kunnen communiceren over zakelijke
en praktische afspraken. Ik draag zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen
gegevens.
Bewaartermijn
Gegevens bewaar ik niet langer dan nodig is om onze zakelijke afspraken te kunnen
nakomen. Verder bewaar ik de factuurgegevens in verband met de wettelijke verplichting
van de belastingdienst.
Delen met derden
Maria Punch verkoopt nooit gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend verstrekt
aan mijn boekhouder met wie ik een verwerkersovereenkomst sluit, en worden verstrekt aan
aan de belastingdienst (wettelijk verplicht).
Cookies
Informatie over cookiegebruik op deze site volgt binnenkort.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om te kunnen bijhouden hoe bezoekers
de site gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer
(het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde

Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google
voor meer informatie. mariapunch.nl heeft elke vorm van gegevens delen in Google
Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken.
Oefenopnamen tijdens een training
Soms maak ik in samenspraak met een cursist een audio- of video-opname tijdens een
trainingsessie. Denk aan een oefeninterview opgenomen met een microfoon of een pitch in
beeld. Dit materiaal stel ik altijd beschikbaar aan de cursist. Na het afronden van de training
verwijder ik dit materiaal van mijn telefoon, apps, en computer.

Jouw privacyrechten
Cursisten hebben het recht gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek
hiertoe kan je sturen naar info@mariapunch.nl
Disclaimer
Maria Punch is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de
website is daarvoor afdoende.
Vragen
Zijn er na het lezen van deze verklaring nog onduidelijkheden? Mail gerust om je vragen te
stellen info@mariapunch.nl

Deze verklaring is opgesteld op 10 mei 2018 en geactualiseerd op 18 maart 2022

