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Privacybeloften van IMProduct.
Onderliggend is het privacy-statement van IMProduct
https://www/improduct.nl te Haarlem.
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Mijn privacybeloften:

*

Transparantie:

Ik informeer je over welke persoonsgegevens IMProduct over je

verzamelt, voor welke doeleinden ik de gegevens verzamel en gebruik en welke
rechten je hebt met betrekking tot je gegevens.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk
gebruikt door mij voor het onderhouden van relaties met jou, en indien aan de orde
voor het verwerken van je cursus- en nieuwsbrief aanvragen.
Ik zal je gegevens, die verzameld zijn voor een specifiek doel, niet zonder je
toestemming voor andere doelen gebruiken. Mocht ik je gegevens toch voor een
ander doel willen gebruiken, dan zal ik je daarover informeren voordat de
gegevens verwerkt worden.
*

Proportionaliteit:

Ik zal je persoonsgegevens slechts verzamelen en gebruiken voor zover dit nodig is voor
de dienstverlening van IMProduct (bijvoorbeeld het administreren van
cursussen, versturen van nieuwsbrieven, en het doen van aanbiedingen). Als je een ebook hebt gedownload krijg je de kans je in te schrijven voor de nieuwsbrief over het
onderwerp van je e-book.
*

IMProduct is een eenmanszaak. De informatie is uitsluitend toegankelijk voor

mij. Inschrijving gebeurt veelal via de website of door persoonlijke mailings, waarmee
diegenen toestemming geven de gegevens in de database op te nemen. Op de website
zelf zijn de gegevens niet terug te vinden.

Ik schakel voor mijn diensten soms derde leveranciers in (bijvoorbeeld voor het
versturen van mailings of het hosten van de server). Ik vereis van deze derde
leveranciers dat je gegevens net zo goed beveiligd en beschermd zijn als wanneer ik de
verwerkingen zelf had verricht. In geen geval sta ik toe dat derden je persoonsgegevens
zullen gebruiken voor hun eigen doeleinden.
*

Goede beveiliging:

Ik behandel je gegevens vertrouwelijk en je kunt er op rekenen dat je gegevens goed
beveiligd zijn en dat ik mij houdt aan de wet. Bij alle punten t.a.v. database en hosting
van de website refereer ik naar Logicare en de wijze waarop zij zich committeren aan de
regels van de AVG.
*

Commercieel gebruik:

Ik gebruik je gegevens voor promotionele doeleinden alleen conform de wettelijke
vereisten:
o
Waar vereist, vraag ik voor verwerking van je gegevens (zoals e-mailmarketing) eerst je
toestemming.
o
Ik maak het in alle gevallen makkelijk voor je om aan te geven indien je geen (of niet
langer) mijn nieuwsbrieven of cursusaanbiedingen wil ontvangen. Ik respecteer de
keuzes die jij ten aanzien van je privacy hebt gemaakt.
o
Ik kan je commercieel berichten sturen, met aankondigingen van workshops/trainingen
en van voorstellingen waarin ik speel en/of die ik regisseer. Als je die niet (meer) wenst
te ontvangen kan je je voor de betreffende nieuwsuiting afmelden met de in de brief
vermelde uitschrijf-link.
*

Controle:

Ik stel je altijd in staat om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die ik over je
verzameld heb en deze te laten corrigeren of wijzigen indien de gegevens niet correct
zijn.
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Geregistreerde gegevens.
Hieronder beschrijf ik welke persoonsgegevens ik heb opgenomen in mijn
bedrijfsadministratie.
Registratie wordt gedaan voor een workshop/training en abonnement op een van de
nieuwsbrieven, dan wel vanwege samenwerking als opdrachtgever of opdrachtnemer:
Als je een workshop/training hebt geboekt, sla ik de volgende
persoonsgegevens van je op: voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer, en
geboortedatum (om na te gaan of je 18 jaar of ouder bent)
Voor de volledigheid van de facturatie kan daar vervolgens aan worden toegevoegd:
adres, woonplaats.
Registratie voor facturatie (opdrachtgevers) bestaat uit:
bedrijfsnaam, persoonsnaam, achternaam, mailadres, telefoonnummer, bedrijfsadres en woonplaats.
Van organisaties/ZZP’ers die diensten voor mij leveren bewaar ik: bedrijfsnaam,
persoonsnaam, achternaam, mailadres, telefoonnummer, bedrijfsadres en -woonplaats,
KVK-nummer, VAR of DBA, kopie id.
Op grond van artikel 13 lid 2 dub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en
rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens.
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Verantwoordelijkheid:
Ik ben in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor zijn functionaliteiten niet
toegankelijk zijn. Bij problemen kan je een mail sturen naar info@improduct.nl, en dan
probeer ik zo snel mogelijk een oplossing aan te reiken. Je bent zelf verantwoordelijk
voor de ontvangst van mijn mailings door mijn mailadres als veilig te markeren.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
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Bewaartermijn
De gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet bepaald is of
tot het moment dat je zelf besluit je gegevens te (laten) verwijderen.
Tenslotte:
In dit privacy statement heb ik voor je op een rij gezet hoe ik omga met je
persoonsgegevens. Je kunt hierin lezen welke gegevens ik van je verwerk en welke
invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacy statement
vind je altijd op www.improduct.nl/privacy.
Mocht je vragen hebben over dit privacy statement, neem dan contact met me op. Ik help
je graag verder!
IMProduct
Ida vd Lagemaat

