PRIVACYVERKLARING
Privacybeleid H.P.J.M. Stiekema (Leraar)
De inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft consequenties voor het
beheer van toevertrouwde gegevens. Deze privacyverklaring beoogt inzicht te geven in de soort informatie die
bewaard wordt, hoe die opgeslagen wordt en hoe die beveiligd is.
Vastgelegde gegevens
Gegevens die worden beheerd in het kader van zijn lessen bestaan uit:






Naam, adres, woonplaats;
Telefoonnummers, zowel vaste verbinding alsook mobiele telefoon;
Emailadres;
E-mailcorrespondentie

Wijze van vastleggen
Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en emailadressen worden elektronisch opgeslagen in een z.g.
contactenbestand op een Sony Vaio laptop.
Naam en emailadressen staan op een met wachtwoord beveiligde server van Mailchimp.
Emailcorrespondentie wordt vastgelegd in eerdergenoemde laptop.
Beveiliging van toevertrouwde gegevens
Alle privéservers zijn met wachtwoord beveiligd en zijn ondergeschikt aan met aparte wachtwoorden beveiligde
modems.
Zowel Mailchimp als laptop conformeren zich aan door AVG gestelde eisen terzake van privacy en
gegevensbescherming.
Bewaartermijnen
De bewaartermijn voor vastgelegde gegevens is gelijk aan de duur van de wederzijdse relatie. Bij beëindiging daarvan
wordt alle informatie vernietigd. Als onduidelijkheid bestaat of de relatie nog actief is wordt na maximaal 5 jaar alle
informatie vernietigd.
Wijze van vernietiging
Vernietiging van elektronisch vastgelegde gegevens vindt plaats door handmatig verwijderen van de gegevens uit het
contactenbestand.
De in de laptop opgeslagen emailcorrespondentie wordt handmatig verwijderd.
Adressen in de Mailchimp database worden handmatig verwijderd.
Recht op ‘vergeten worden’
Als om welke reden dan ook de vernietiging van persoonlijke gegevens verlangd wordt, volstaat een verzoek daartoe
middels een email: freewhc@yahoo.com. Na ontvangst zal alle informatie worden vernietigd, voor zover niet strijdig
met overige wetgeving (bijvoorbeeld bewaarplicht fiscus).
Inzage van gegevens
H.P.J.M. verstrekt desgewenst inzage in de vastgelegde gegevens.
Niet verhandelbaarheid van data
Alle vastgelegde data zullen niet aan derden verkocht worden. Aan derden wordt geen inzage verleend.
Toestemming vastleggen beeldmateriaal
Bij toezending van beeldmateriaal (foto’s, video’s e.d.) is een expliciete toestemming vereist voor het opslaan van dat
materiaal. Indien deze ontbreekt wordt beeldmateriaal bij ontvangst terstond vernietigd.

Website
Healingtheplanet.info website maakt geen gebruik van cookies. Bij bezoek worden geen bezoekersgegevens
opgeslagen.
Nieuwsbrief
Als toezending van nieuwsbrieven niet langer gewenst is kan gebruik gemaakt worden van de ‘opt-out’ functie
van Mailchimp. Ook volstaat een e-mail naar freewhc@yahoo.com met het verzoek toezending te staken.
Als persoonlijke gegevens zijn vernietigd, zullen automatisch geen nieuwsbrieven meer verzonden worden.
Contact
H.P.J.M. Stiekema
Koningslaan 7
3981 HD Bunnik
E-mail: freewhc@yahoo.com
Telefoon: 0306590178

