WERELDS LEVEN
Privacy verklaring
Vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens:
Wij respecteren je privacy en behandelen de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk
en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je
gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruiken.
Werelds Leven
Diopter 13
1025 MR Amsterdam
KvK: 56516363
Vastleggen en gebruik van persoonsgegevens:
Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

-

een dienst of product aanschaft
je aanmeldt voor de nieuwsbrief
je aanmeldt voor een (online) training, workshop, cursus, event, coaching of iets dergelijks
informatie aanvraagt
klant bent en opdrachten of bedrijfsgegevens verstrekt in het kader van de begeleiding

Werelds Leven legt deze gegevens vast voor de uitvoering van je vraag of opdracht.
Persoonsgegevens die Werelds Leven verwerkt:
Werelds Leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens indien nodig voor facturatie
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch/ via
Skype
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Recht op inzage, rectificatie of wissing:
Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die in iedere nieuwsbrief
staat. Indien je bezwaar hebt tegen de gegevens die wij van jou bewaren, wanneer je gegevens
wilt corrigeren, inzien of wissen, kun je contact met ons opnemen via info@wereldsleven.nl
Behalve als wij door een wettelijke verplichting gebonden zijn jouw gegevens te bewaren (denk
aan de fiscale bewaarplicht) zullen wij uiteraard gehoor geven aan je verzoek.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die
toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
mij op via info@wereldsleven.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Reacties op website
Als je een reactie achterlaat op onze website kan je zelf je naam en emailadres invullen. Je bent
dus zelf verantwoordelijk voor de informatie die je deelt.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Werelds Leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te
kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Werelds Leven verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals
gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte
Geautomatiseerde besluitvorming:
Werelds Leven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Werelds Leven) tussen zit.
Werelds Leven gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Active Campaign waar je e-mail adres en zo nodig adres gegevens worden opgeslagen
- Moneybird om facturen te kunnen afhandelen
- Siteground host de website van Wereldsleven
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Werelds Leven bewaart je persoonsgegevens zolang nodig is voor de dienstverlening en je staat
ingeschreven in de nieuwsbrief. Wil je niet langer iets van Werelds Leven ontvangen dan kan je je
te allen tijde afmelden middels de link onder aan iedere mailing.
Websites van derden:
Op de website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreﬀen naar websites van
derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Werelds Leven geen
verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees
hiervoor het privacy statement van de betreﬀende website.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Werelds Leven gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Werelds
Leven gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Werelds Leven hiermee de website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Hoe Werelds Leven persoonsgegevens beveiligd:
Werelds Leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wereldsleven.nl
Werelds Leven behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Dit
Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

