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Privacyverklaring (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Privacy Verklaring – Tuin van Rose
Ik vind het belangrijk om respectvol om te gaan met jou en vanzelfsprekend ook met
jouw privacy. In deze privacy verklaring leg ik uit hoe ik met de gegevens die ik van je
krijg omga. Voor vragen kun je natuurlijk contact opnemen.
Contactgegevens – Tuin van Rose
Naam: Rose Knulst
Adres: Sandenburg 22, 3813 LX Amersfoort
Telefoon: 06-19197347
E-mail: info@tuinvanrose.com
Website: www.tuinvanrose.com
KvK: 65771036
Functionaris gegevensbescherming – Tuin van Rose
De Tuin van Rose heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, omdat
de Tuin van Rose geen overheidsorgaan is. Ik verwerk geen bijzondere gegevens op
grote schaal en helemaal geen strafrechtelijke gegevens.
Persoonsgegevens die de Tuin van Rose verzamelt
Op mijn site www.tuinvanrose.com staat een contactformulier, hier kun je je naam
telefoonnummer en mailadres noteren, als je een vraag hebt of informatie wilt over
mijn diensten. Deze gegevens gebruik ik alleen om de gevraagde informatie of dienst
te leveren.
Mijn website is gemaakt bij www.wix.com. Hier lees je de privacy verklaring van Wix
en hoe zij met de gegevens van gebruikers omgaan: https://nl.wix.com/about/privacy
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
∞ Voor- en achternaam
∞ Telefoonnummer
∞ E-mailadres
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de Tuin van Rose verzamelt
Als theater- en kinderyogadocent heb ik gesprekken met opdrachtgevers over het
uitvoeren van de opdracht. De gegevens die via mail worden uitgewisseld om de
opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren bewaar ik op mijn computer. Mijn
computer is beschermd met een wachtwoord.
Met welk doel de Tuin van Rose persoonsgegevens verzamelt
De tuin van Rose verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
∞ Het afhandelen van een betaling.
∞ Het inhoudelijk kunnen vormgeven van de opdracht.
∞ Om contact op te kunnen nemen per telefoon of e-mail als dit nodig is om de
dienstverlening uit te kunnen voeren.
∞ Om te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
∞ Om goederen en diensten af te kunnen leveren.
∞ Bij wettelijk verplichting, zoals de gegevens op facturen die ik aan mijn
boekhouder moet doorgeven.
Delen van persoonsgegevens met derden door de Tuin van Rose
Ik verstrek geen informatie aan derden. Tenzij ik daar nadrukkelijk toestemming voor
vraag per e-mail en deze toestemming zwart op wit van jou heb gekregen per e-mail.
Gebruik van Cookies door de Tuin van Rose
Ik maak op mijn website geen gebruik van cookies.
Bewaartermijn door de Tuin van Rose
Ik bewaar gegevens zolang als nodig is om mijn diensten te kunnen leveren. Zie het
kopje ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’ mocht je willen dat ik jouw
gegevens eerder verwijder.
De gegevens die ik nodig heb voor mijn administratie bewaar ik tenminste 7 jaar, om
aan de wettelijke verplichtingen te voldoen van de belastingdienst.

2
Deze Privacy Verklaring is opgemaakt te Amersfoort, juli 2019
Deze Privacy Verklaring is aangepast te Amersfoort, december 2020

Tuin van Rose waar verhalen groeien

Telefoon 06-19197347
E-mail info@tuinvanrose.com
Website www.tuinvanrose.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen door de Tuin van Rose
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kun je doen door eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de
Tuin van Rose. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waar ik over beschik te verwijderen via: info@tuinvanrose.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je
een kopie van je identiteitsbewijs bij 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 jouw privacy. De Tuin van Rose zal zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.
Links op de website van de Tuin van Rose
Op www.tuinvanrose.com staan links naar diverse websites. De Tuin van Rose is niet
verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Meer informatie daarover
vind je op de desbetreffende sites.
Hoe de Tuin van Rose persoonsgegevens beveiligd
De Tuin van Rose bewaart persoonsgegevens op een beveiligde computer.
De Tuin van Rose website is gemaakt in Wix. Wix websites zijn automatisch met een
SSL-certificaat beveiligd. Hier vind je daar meer informatie over:
https://support.wix.com/en/article/enabling-https-for-your-wix-site.
Wijzigingen privacy verklaring door de Tuin van Rose
Ik behoud te allen tijde het recht deze privacy verklaring te wijzigen. De wijzigingen
gaan in werking op het moment dat ik de wijzigingen in dit document heb aangepast
en op de website www.tuinvarose.com heb geplaatst.
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