Privacy verklaring
ALEXA KUIT ; gevestigd in Bink36, Binckhorstlaan 36 te Den Haag, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
1. Contactgegevens:
http://www.alexakuit.nl; +31614665214; Binckhorstlaan 36, 2516 BE te Den Haag
2. Persoonsgegevens die wij verwerken:
ALEXA KUIT ; verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:
o Voor- en achternaam
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en videomateriaal:
ALEXA KUIT ; verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en
videomateriaal van u in specifieke producten waarvoor ons opdracht is gegeven. De
gegevens en/of materiaal daadwerkelijk nodig voor de specifieke opdracht, worden in de
overeenkomst van de opdracht specifiek vermeld. Als de bijzondere gegevens niet nodig
zijn voor de opdracht, worden deze ook niet verwerkt.
4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens en videomateriaal:
ALEXA KUIT ; verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Betalingsafhandeling
o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
o Om diensten bij u uit te voeren waarvoor de analyse van beeldmateriaal vereist
is
5. Bewaring persoonsgegevens en videomateriaal:
ALEXA KUIT ; bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Het termijn van
onze bewaartermijnen is afhankelijk van de opdracht:
o Bij individuele- of duobegeleiding

In ieder geval zolang de coaching loopt, tot maximaal 1 jaar na het afsluiten van het
traject, voor het geval een coachee besluit het traject weer op te pakken.
o Bij teambegeleiding en -advies:
Zolang de opdracht loopt. Daarna wordt er een rapportage aan de opdrachtgever
verstrekt. ALEXA KUIT ; vernietigt de gegevens en het videomateriaal zodra de
opdracht volledig is afgerond.
o Bij training:
Zolang de opdracht duurt. Na het afsluiten van de trainingen worden bijzondere
persoonsgegevens en videomateriaal direct vernietigd.
6. Delen van persoonsgegevens met derden:
ALEXA KUIT ; verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Dit gebeurt in strikt overleg met u.
7. Cookies, of vergelijkbare technieken;
ALEXA KUIT ; gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
ALEXA KUIT ;
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
ALEXA KUIT ; neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@alexakuit.nl

Copyright
De inhoud van deze website (inclusief alle elementen van website vormgeving, tekst,
figuren, foto- en videomateriaal, alle broncodes en software) zijn exclusief eigendom van
ALEXA KUIT ; behalve wanneer dat uitdrukkelijk is aangegeven.
U kunt de website bekijken en delen ervan op uw persoonlijke computer downloaden mits
dit materiaal alleen wordt gedownload om zelf te bekijken of voor persoonlijk gebruik,

commercieel gebruik uitgesloten. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
ALEXA KUIT ; niet toegestaan om:
o

materiaal op te slaan voor andere doeleinden dan boven genoemd,

o

kopieën te printen behalve om zelf te bekijken of voor persoonlijk gebruik,
commercieel gebruik uitgesloten,

o

materiaal (digitaal) te reproduceren, kopiëren, verzenden of publiceren,

o

wijzigingen aan te brengen in de inhoud

Neem in geval van twijfel contact met ons op via info@alexakuit.nl

2019 ©ALEXA KUIT ;

