PRIVACYVERKLARING

Puur bij Petra, gevestigd aan de Meppelerstraatweg 212,
8022 AM te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Puur bij Petra
Meppelerstraatweg 212
8022 AM Zwolle
06-11978637
info@puurbijpetra.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Puur bij Petra verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Wanneer jij je via de website of sociale media aanmeldt bij Puur bij Petra om coaching te volgen of
inspiratie te ontvangen:

•

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een reactie achter te
laten op deze website, in correspondentie of telefonisch.

•
•
•

Gegevens over jouw activiteiten op onze website. Deze worden geanonimiseerd.
Reacties op de website.
Op de website ingevulde contactformulieren of aanmelding voor een nieuwsbrief.

Cookies die Puur bij Petra gebruikt

Functionele en analytische cookies
Als je de website www.puurbijpetra.nl bezoekt, komen er één of meer cookies op je computer,
tablet of smartphone. Cookies zijn tekstbestandjes die een website achterlaat. Functionele en
analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en
jouw gebruiksgemak.

Nuttige cookies
Daarnaast gebruikt Puur bij Petra cookies die niet
noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Voor het plaatsen van
niet-noodzakelijke cookies vraagt Puur bij Petra je
toestemming. Door op de pop-up te klikken kun je akkoord
gaan met het plaatsen van deze cookies.
Google Analytics
Puur bij Petra gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Puur
bij Petra kan zo de website actueel houden en verbeteren. Google Analytics is zo ingesteld dat IPadressen niet naar jou of je IP adres zijn te herleiden. Ook delen wij geen informatie met Google of
andere partijen.
Wat je zelf kunt doen
Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle eerder
opgeslagen cookies via je browser verwijderen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze 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. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 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 wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@puurbijpetra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Puur bij Petra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•
•
•
•

•
•

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Puur bij Petra analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Puur bij Petra volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze
producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Puur bij Petra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Puur bij Petra 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 Puur bij Petra) tussen zit. Puur bij Petra gebruikt het volgende mailsysteem:
MailChimp.

