PRIVACY REGLEMENT
Het Vlinderparadijs
Het Vlinderparadijs is gevestigd aan Granida erf 22, 2907 EH in Capelle aan den
IJssel en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
CONTACTGEGEVENS:
www.hetvlinderparadijs.nl
Granida erf 22
2907 EH Capelle aan den IJssel
Melanie de Vreede is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Vlinderparadijs.
Zij is te bereiken via info@hetvlinderparadijs.nl
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam – adres - telefoonnummer – geboortedatum - e-mailadres gegevens over vragen of aanmeldingen van aangeboden activiteiten op onze website
– indien wenselijk jouw recensie op de website - internetbrowser en apparaat type.
Na aanmelding intakegegevens om gericht hulp aan te kunnen bieden, worden je
gegevens conform bescherming privacy beschermd. Jouw persoonsgegevens
verstrek je zelf of worden opgevraagd wanneer je diensten afneemt.
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN
Wij richten ons op de doelgroep 18 jaar – volwassenen. Wij bieden wel trainingen of
begeleiding aan jongere kinderen, maar altijd na toestemming en contact met ouders
of verzorgers.
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Het Vlinderparadijs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: afspraak maken datum plannen – contact mbt gestelde vragen beantwoorden,
afstemmen hulp of uitleg aangeboden activiteiten – intakegegevens voor
doelgerichte aanpak coaching - het afhandelen van jouw betaling - wij analyseren
jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, door bijvoorbeeld te
vragen wat je aanspreekt op de website of hoe je de website hebt gevonden.
BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

www.hetvlinderparadijs.nl

Het Vlinderparadijs 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 de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingplicht
Intakegegevens, dossiervorming > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: belastingplicht
Mailinhoud > vernietigd zodra sessies zijn gestopt
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Het Vlinderparadijs verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst (in overleg met de cliënt) of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Bij doorverwijzing wordt dit in overleg met de cliënt
gedaan. Bij zorgen of meldingen wordt dit gemeld aan de cliënt, voordat een
daadwerkelijk actie wordt uitgevoerd.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Het Vlinderparadijs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie
is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en
deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 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. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/
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. 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
info@hetvlinderparadijs.nl
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Het Vlinderparadijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
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