Privacyverklaring

Heerlijk Helder Heijnen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij
gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming.

Als u het contactformulier invult, vragen we uw naam en e-mailadres om uw vraag te kunnen
beantwoorden. Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres
uitsluitend om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen.

Heerlijk Helder Heijnen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Heerlijk Helder Heijnen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
opdracht en alleen nadat u daarmee schriftelijk hebt ingestemd. Wij, en door ons
ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer. De website van Heerlijk Helder Heijnen gebruikt cookies om u te herkennen bij
een volgend bezoek. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Voor analytische doeleinden kan Google
Analytics gebruikt worden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:
claudia@heerlijkhelderheijnen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen waarin

uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt ter bescherming van uw
privacy.

Heerlijk Helder Heijnen 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 claudia@heerlijkhelderheijnen.nl.

