Privacy Verklaring

Ondernemen met LEV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening aan u.
Ondernemen met LEV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor en achternaam en titulatuur
Leeftijd of Geboortedatum
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Personeelsgegevens (uitsluitend in opdracht van de opdrachtgever)
Waarom heeft ondernemen met LEV gegevens nodig?
Ondernemen met LEV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u of uw
werkgever of relatie gesloten overeenkomst van opdracht.
Hoe lang bewaart Ondernemen met LEV uw persoonsgegevens?
Ondernemen met LEV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen
Ondernemen met LEV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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@ondernemenmetlev.nl. Ondernemen met LEV zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Ondernemen met LEV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door Ondernemen met LEV verzamelde persoonsgegevens, neem
dan contact op met Ondernemen met LEV.
LEF Insights is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres:
Kamer van koophandel:
Contactpersoon gegevens bescherming:
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:

Papendijke 10, Wemeldinge
71415149 (Improve! Advies B.V., h.o. ondernemen met LEV
Karin van Oosten, eigenaar
Papendijke 10. 4424EK Wemeldinge
06 22907696
info@ondernemenmetlev.nl
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Google Analytics
Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de
Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, met inbegrip van het IPadres van jouw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees
het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb daar geen invloed op.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je 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
bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar naar jou of een door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of
bezwaar sturen naar info@ondernemenmetlev.nl. Identificeer jezelf bij zo’n verzoek, zodat ik er zeker van kan
zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Stuur een kopie van je ID mee, waarin je pasfoto, paspoort of
ID-nummer en Burgerservicenummer zwart maakt. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Beveiligen van jouw persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Persoonsgegevens die je invult via www.LEV-Insights, worden tijdens de verzending versleuteld.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je
meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met
mij op via info@ondernemenmetLEV.nl
Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Privacy verklaring Ondernemen met LEV, januari 2020

