Privacyverklaring Universe Astrology te Deventer (kvk 64865223)

Wat en waarom bewaar ik?
Ik bewaar de persoonlijke gegevens van cliënten twee jaar zodat bij
een volgende aanvraag niet opnieuw geboortegegevens dienen te
hoeven worden doorgegeven en vervolg gegeven kan worden aan een
eerder gesprek. Persoonlijke gegevens worden niet met derden
gedeeld en blijven onder mijn vleugels. Emailadres wordt gebruikt
voor het versturen van een nieuwsbrief welke altijd eenvoudig kan
worden stopgezet.
Wanneer een cliënt wenst dat gegevens worden verwijderd, kan dat
uiteraard altijd en met een eenvoudig email verzoek worden
gerealiseerd aan info@universeastro.nl
Inzage en wijziging
Client kan zijn eigen persoonsgegevens inzien, w.b. horoscoop en
persoonlijke gegevens zoals geboortedatum/tijd/plaats. De
schriftelijke voorbereidingen die door mij worden gedaan worden
gezamenlijk met deze horoscoop en weergave van emailadres en
adresgegevens bewaard.
Vanzelfsprekend kunnen deze gegevens altijd worden gewijzigd of
ben ik bereid gegevens aan te passen bij verhuizing bv. Of
onjuistheden. Alle verzoeken om verwijdering, uitschrijving van
nieuwsbrief of wijziging van gegevens worden binnen 48 uur
verwerkt.
Toestemming voor verstrekken van jouw gegevens aan derden is niet
nodig want dit zal niet gebeuren. Ik ben niet aangesloten bij een
beroepsvereniging en deel op geen enkele wijze cliënt gegevens of
horoscoop tekeningen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Iedere decembermaand, verwijder ik de gegevens van cliënten en

consulten die langer dan 2 jaar geleden bij mij zijn geweest. Ik
vernietig deze papieren en bewaar ook gegevens niet langer in mijn
database. Dit is een handmatige handeling die ik zelf uitvoer.

Rechtsgeldigheid privacy policy
Omdat deze privacy statement volgens de regelgeving verplicht
gelezen moet zijn door iedere cliënt, vraag ik jullie aandacht. Om die
reden verwijs ik via meerdere nieuwsbrieven en ook op mijn website
op meerdere plekken, naar deze omschrijving van AVG. Uiteraard
kan ik niemand verplichten iets te lezen....
Dank voor jullie begrip en vertrouwen juist om te gaan met jouw
gegevens. Ik ben er zuinig op en ga hier zeer integer mee om.
Met vriendelijke groet,
Lia Ouendag

