Privacyverklaring
Healing Company is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Adres: reigerstraat 22, 1452 XR Ilpendam
Telefoonnummer: +31 6 55 784780
Website: https://www.healingcompany.nl
KVK nummer: 60693037 (ovv Miss Canvas)
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige
privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 17 maart 2020. Je kan de meest actuele versie van
de vinden via de link onderaan de pagina’s van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Healing Company verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten
en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

Inschrijfformulier nieuwsbrief
•

Voor- en achternaam

•

E-mailadres

•

IP-adres

Minderjarigen
Wij kunnen kan niet controleren of er jongeren zijn die de website raadplegen. Op verzoek
worden de gegevens van jongeren onder de 16 verwijderd die toch onze website hebben
bezocht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij
persoonsgegevens
Healing Company verwerkt je persoonsgegevens wanneer hiervoor je toestemming hebt
gegeven. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:
•

Verzenden van een nieuwsbrief, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien
jij je hiervoor hebt aangemeld.

•

Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

•

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
bewaren zolang dat nodig is om een door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan
zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking gegevens aan derden
Jouw gegevens worden alleen in Wix opgeslagen voor het verzenden van informatie over nieuwe
diensten of om je via de nieuwsbrief of blogposts te informeren. Voor het versturen van emailberichten via deze website, maken wij gebruik van een externe SMTP provider die tijdelijk je
berichten opslaat. Via deze logbestanden kunnen wij controleren of alle e-mails ook
daadwerkelijk zijn verstuurd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt naast Wix niet aan derden verstrekt. Tevens kan jij je
afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@healingcompany.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@healingcompany.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren binnen vier weken, op je verzoek.
Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Healing Company neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn
beveilig of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@healingcompany.nl

