Kinisi.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de aanmeldingen zo snel en gemakkelijk
mogelijk te laten verlopen.
Kinisi.nl verwerkt onderstaande gegevens :
•

Als je een aanmelding plaatst, hebben we je naam en e-mailadres nodig om je
van informatie te voorzien.

•

Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, slaan wij met jouw toestemming je
persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je aanmelding en
het gebruik van onze diensten op.

•

Wij kunnen je e-mailadres om je te informeren middels een nieuwsbrief en/of,
speciale acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je hiervoor
uitschrijven.

•

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van
onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te
verbeteren.

•

Als je besluit een reactie te schrijven, kunt je zelf kiezen of je je naam of
andere persoonlijke gegevens toevoegt. Kinisi.nl is benieuwd naar de
meningen van onze bezoekers, maar behoudt zich het recht voor bijdragen die
niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Bijzondere en/of gevoelige informatie die wij verwerken:
Bij een beeldcoachtraject op maat verzamelen wij filmopnames van je op je
werkplek. Hiervoor vragen wij jouw expliciete toestemming met als doel je verder
te helpen in je professionele en/of persoonlijke ontwikkeling. Jij bepaalt mede
welke situaties je vastgelegd wilt hebben.
We bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Kinisi.nl deelt jouw gegevens niet met derden.
Kinisi.nl zal je persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen.
Kinisi.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Opnames die voor lezingen/workshops worden gebruikt, zijn dat met jouw
medeweten en toestemming.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eerder verstrekte toestemming in te
trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens door Kinisi.nl.

Hoe Kinisi.nl jouw gegevens beveiligt:
Kinisi.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan. Ze zijn
opgeslagen in afgesloten ruimtes en/of door ze via face-to-face contact te
overhandigen of door ze via beveiligde digitale kanalen door te geven.
Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Kinisi.nl, dan kun je
contact met ons opnemen. Wij helpen je verder als je informatie nodig hebt over je
gegevens of als je deze wilt wijzigen.

