
Privacyverklaring Karianne Boer

De  inhoud  van  deze  website  is  door  Karianne  J.E.  Boer  met  de  grootst mogelijke zorg en aandacht
samengesteld. Karianne J.E. Boer kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte
informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

De website  www.karianneboer.com wordt beheerd door Karianne J.E. Boer. Deze privacyverklaring geeft
een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan
de website kan Karianne Boer gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld in
een formulier of  ergens anders op de website hebt ingevuld.  Ook in het kader van deze verwerkingen
waarborgt en respecteert  Karianne  J.E.  Boer  uw  privacy,  onder  andere door naleving van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Karianne J.E.
Boer worden beschermd en dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Karianne J.E.  Boer  neemt de privacy van persoonsgegevens serieus.  Uw persoonlijke gegevens worden
uitsluitend  gebruikt  voor  toezending  van  informatie die is aangevraagd, voor het bevestigen van
aanmeldingen voor gratis en betalende diensten en/of producten en voor relevante informatie in de vorm
van o.a. Nieuwsbrieven. Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden
voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit  kader
geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen
mogen worden verwerkt. Karianne J.E. Boer gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor het opstellen van overeenkomsten tussen u en Karianne J.E. Boer en het betalingsverkeer;
- Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, zoals de communicatie in het

kader van loyaliteitsacties (bv. bij de nieuwe lancering van een product of dienst en nieuwsbrieven);
- Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de aangeboden

dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website);
- Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Karianne J.E.

Boer en het uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor u zich te allen tijden weer kunt afmelden;
- Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Karianne J.E. Boer selecteert partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met
grote zorg voor privacy. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op websites van derden, ook
niet als die via links op deze website kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact
op met de desbetreffende derde partij of instelling.

Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie
zodat u deze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Cookies

De website van Karianne J.E. Boer plaatst alleen functionele cookies. U kan de website anoniem raadplegen.
Er worden geen namen of andere gegevens verzameld die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers.

De enige gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die u zelf verzendt bij het gebruik van diensten
zoals het invullen van een contactformulier, de inschrijving voor een online training, de aanvraag van een
gesprek of een aankoop via de website. De orderformulieren maken gebruik van functionele cookies. Deze
wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag te onthouden
zonder het verlies van de ingevulde gegevens.

http://www.althea-training.be/
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