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Gebruik van mijn diensten
Ik ben bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik u weten
welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens
verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe ik
werk.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Mind Power Consultancy. U dient
zich ervan bewust te zijn dat Mind Power Consultancy niet verantwoordelijk is voor het
privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website
geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Mind Power Consultancy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Ik respecteer en volg daarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten via de website vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te
kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mind
Power Consultancy of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.
Om uw privacy te waarborgen hebben we o.a. de volgende maatregelen genomen:
1. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en
wachtwoord
2. Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen
3. Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
4. De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot
geautoriseerde personen
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die
berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en
uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van Mind Power Consultancy of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.
Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.
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Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u
af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u
contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Inzage en correctie van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om mij te vragen om inzage in de persoonsgegevens die ik van u
verwerk en het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen
indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk
voorschrift worden verwerkt. Ik kan u in dat geval vragen u adequaat te identificeren.
Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacy verklaring opgenomen.
Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit
privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen. Stuur gerust een e-mail naar
informatie@rinkejacobs.nl
Wijziging van de privacy verklaring
Mind Power Consultancy behoudt zich het recht voor om haar privacy beleid en deze
privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Ik raad u dan ook aan de privacy
verklaring van tijd tot tijd te raadplegen.
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