Privacy verklaring van JIJ ALS BRON
JIJ ALS BRON Bewust kiezen voor innerlijk geluk
JIJ ALS BRON richt zich op persoonlijke ontwikkeling en onze missie is om u vooruit te helpen een
gelukkig leven te leiden. Hiervoor worden verschillende methodes, producten en diensten ingezet om
u hierbij te helpen, waaronder:
• Luisteren naar uw gevoel en erop te vertrouwen;
• Loslaten door (het verleden) te accepteren;
• Creëren door uw energie af te stemmen.
JIJ ALS BRON respecteert de privacy van onze gebruikers. In deze verklaring zet JIJ ALS BRON uiteen
hoe zij zorg draagt voor verwerking en bescherming van die gegevens conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. De AVG is
ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (hierna: GDPR).
Vanuit de AVG is JIJ ALS BRON een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Wij passen waar nodig deze Privacyverklaring aan op basis van wetswijzigingen
en rechtspraak alsmede aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP). Het verdient
daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen op onze website.
Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Jij Als Bron
Matthijs Sterklaan 2
1161VZ ZWANENBURG
Telefoon : 06-23158001
E-mail : info@jijalsbron.nl
KvK nummer : 75555913
Rekening nummer : NL85 INGB 0007 9865 37
BTW ID : NL001602882B72
Waarom worden persoonsgegevens verwerkt
JIJ ALS BRON verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten
of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan JIJ ALS BRON verstrekt.
Door gebruik te maken van de producten en diensten stemt u in met de verwerking hiervan.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Afhankelijk van de product of dienst die u van JIJ ALS BRON afneemt verwerkt JIJ ALS BRON de volgende
persoonsgegevens:
• Voornaam;
• Achternaam;
• E-mail adres;
• Adresgegevens;
• Datum van inschrijvingen;
• Aantekeningen tijdens meetings.
Waarom zijn deze persoonsgegevens nodig
JIJ ALS BRON verwerkt uw persoonsgegevens om in contact met u te komen als u daarom verzoekt.
Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief en in het kader
van onze promotieactiviteiten. Tijdens meetings kunnen aantekeningen gemaakt worden van het
gesprek.
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Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart
JIJ ALS BRON bewaart uw gegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer bewaard
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens
zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen van persoonsgegevens
JIJ ALS BRON verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, alléén indien dit nodig is om te voldoen
aan een wettelijke verplichting, of wanneer u in het kader van de dienstverlening expliciet
toestemming geeft om deze te delen met derden.
Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
JIJ ALS BRON heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te
garanderen dat de persoonsgegevens:
• Juist, actueel en nauwkeurig zijn;
• Adequaat zijn beveiligd tegen verlies of enige mate van onrechtmatige verwerking.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jijalsbron.nl. JIJ ALS BRON zal zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Website
De website www.jijalsbron.nl wordt beheerd door JIJ ALS BRON. Voor een zo goed mogelijke werking
van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies
gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw
browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de
cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw
bezoekt. Meer algemene informatie over cookies kunt u vinden op de website van de ‘AP’. Wilt u de
cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel
de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website van ‘Your Online
Choices’ kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.
Links
Op de website van JIJ ALS BRON zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te
klikken gaat u naar een website buiten www.jijalsbron.nl. Het kan zijn dat deze externe websites
gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de
betreffende website.
Social media
JIJ ALS BRON is actief op social media waaronder Instagram en Facebook. Wanneer u JIJ ALS BRON
volgt op social media dan verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het betreffende social media
kanaal.
Klachten
U kunt een klacht over de verwerking van persoonsgegevens indienen bij JIJ ALS BRON. U heeft ook
het recht zich rechtstreeks te wenden tot de AP indien u een klacht heeft over de verwerking van
persoonsgegevens door JIJ ALS BRON. Wij stellen het op prijs indien u eerst uw klacht aan ons wilt
melden.
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Duur Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring versie 1.0 is opgemaakt op 12 juli 2020 en van kracht zolang deze niet door JIJ
ALS BRON wordt vervangen. U wordt van de wijziging of vervanging van deze Privacyverklaring op de
hoogte gesteld door middel van publicatie daarvan op de website.
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