Privacy verklaring
Marjan de Boer Golf & Art:
- gevestigd aan Zuiderspruit 2 te Nes-Ameland is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
- verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze zijn: Voor- en achternaam,
Telefoonnummer, E-mailadres.
- verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit
nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
- verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door
de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
- neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
- bewaart de persoonsgegevens van de cliënten niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
vereist.
- neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens van cliënten te beschermen tegen onrechtmatige inzage of
verwerking. Dat houdt in dat alle personen met bevoegdheid tot kennisneming
van persoonsgegevens verplicht zijn tot geheimhouding ervan.
- verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
- gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
- biedt de cliënten te allen tijde de mogelijkheid om gebruik te maken van het
recht om de van hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te
vullen of te verwijderen.
- is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bij vragen
over de Privacyverklaring kunt u contact opnemen via
contact@marjandeboer.nl
Klachten
Met een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich
wenden tot Marjan de Boer Golf & Art, onverminderd het recht op indiening
van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

