PRIVACYVERKLARING
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een
“geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. De naam van een
persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die
persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een
huis- of emailadres.
Culisteps by Suzanne gevestigd aan Galjoenstraat 10 a 4401 JH Yerseke, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Culisteps by Suzanne verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in
correspondentie en telefonisch
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Culisteps by Suzanne verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van uw reservering
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten/producten te kunnen leveren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Culisteps by Suzanne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
persoonsgegevens bewaren we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te

komen. Wij bewaren factuur gegevens voor een periode van 7 jaar. Dit is verplicht
voor de belastingdienst.
Delen van persoonsgegevens met derden
Culisteps by Suzanne verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 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. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Culisteps by Suzanne en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar suzanne@culisteps.nl.
We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Culisteps by Suzanne 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,
neem dan contact op met suzanne@culisteps.nl

