Privacybeleid
PRIVACY VERKLARING
RvM Lifestyle Consultancy, vertegenwoordigd door Roos van Monsjou, gevestigd aan
de Oud Over 160, 3632 VH Loenen aan de Vecht, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.roosvanmonsjou.nl
roos@vanmonsjou.nl
Werkadres:
Fetha 17
3633 CT Vreeland
+31652332488
Persoonsgegevens die wij verwerken:
RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt 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
● Geslacht
● Geboortedatum
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
● Gegevens over jouw activiteiten op onze website
● Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou verwerkt de volgende bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens van jou:
● Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
● Het afhandelen van jouw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
● Om goederen en diensten bij je af te leveren
● RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou verwerkt ook persoonsgegevens
als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
nvt, alles wordt opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou bewaart je persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
● voor persoonsgegevens: Maximaal 7 jaar na het afronden van het traject
● voor inhoudelijke informatie mbt het traject maximaal 1 jaar na afronden van het
traject
Delen van persoonsgegevens met derden:
RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou verstrekt uitsluitend aan derden en alleen
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en
advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons
websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site
met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen
deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze
hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze
cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn
voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw
toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies
worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen
of intrekken.
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt
opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: roosvanmonsjou.nl
Uw huidige stand: Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken,
Marketing).
Verander uw toestemming | I nstemming intrekken
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 18-2-2019 door Cookiebot:
Noodzakelijk (2)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
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Marketing (15)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende
websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en
relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller
voor uitgevers en externe adverteerders.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou en heb je het recht op gegevens
overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar roos@vanmonsjou.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
wil je er tevens op wijzen dat je de RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou 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 met mij via roos@vanmonsjou.nl

Disclaimer
RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou besteed haar uiterste zorg bij de
samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website,
alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te
hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te
stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie
op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de
informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene
informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging,
gewijzigd worden.
Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s,
illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het
auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij RvM Lifestyle Consultancy/Roos van Monsjou of
onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf
worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet
toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te
verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het
eigendomsrecht.

