Voorwaarden en Privacyverklaring

Na aanmelding kan de deelnemer tot 4 weken voor aanvang kostenloos annuleren. Tot 2 weken voor
aanvang is bij annuleren 50% van het tarief verschuldigd. Daarna is bij annuleren 100% van het tarief
verschuldigd. Bij annulering door Blijst ontvangt de deelnemer 100% van het reeds betaalde bedrag
voor de activiteit terug. Blijst zal altijd streven om vervanger of alternatieve locatie te vinden, zodat
annulering voorkomen wordt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Blijst verstrekt. Respect voor de privacy
van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht. Ik wil gerichte en
persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik
de AVG/GDPR, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.
Ook online dienstverlening moet transparant en betrouwbaar zijn.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu. Persoonsgegevens door
interactie zijn onder andere naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer,
telefoonnummer, etc. Persoonlijke data wordt niet alleen gecreëerd door interactie maar ook door
technische processen zoals contactformulieren, reacties, webanalyses en insluitingen van derden.

Persoonsgegevens door interactie 1. Om offertes en facturen op te stellen zijn adresgegevens
noodzakelijk. Voor het verzenden van de nieuwsbrief zijn naam en e-mailadres nodig. 2. De
verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze
verstrekt zijn. 3. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen
wederdiensten. Aan Blijst verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Blijst. 4. Wanneer een
vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden,
wordt toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de
betreffende professional. 5. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met
inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. E-mailadressen van mensen die zich
uitschrijven voor de nieuwsbrief worden na 4 weken verwijderd. Adresgegevens van offertes en
facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder
de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Persoonsgegevens door technische processen 1. De website draait op Wix. Standaard verzamelt Wix
geen persoonlijke data over bezoekers. 2. Als bezoekers reacties achterlaten op de site verzamelen
we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser
gebruikersagentstring om spamopsporing te helpen. 3. Berichten op deze site kunnen ingesloten
(embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van
andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft
bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen
onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

GDRP geeft de cliënt/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te
blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Opmerkingen/vragen
over deze privacyverklaring of je eigen persoonsgegevens? Neem contact op via
Henriette.Dierckxsens@gmail.com

