Privacyverklaring Freedom-Quest
Freedom-Quest welke als handelsnaam van Nieuwveld Consulting fungeert, is gevestigd aan de
Bodenstrasse 32, 6490 Andermatt in Zwitserland en is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. www.freedom-quest.nl
Marja Nieuwveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Freedom-Quest. Zij is te bereiken via
welcome@freedom-quest.ch

Persoonsgegevens die wij verwerken
Freedom-Quest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website
aan te maken, in correspondentie en telefonisch:
•
•
•
•

Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Freedom-Quest verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van jou:
•

Informatie met betrekking tot gezondheid

Freedom-Quest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•

Jou zo professioneel als mogelijk te kunnen begeleiden bij jouw persoonlijke ontwikkeling
Het afhandelen van jouw betaling
Vezenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren

Freedom-Quest analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren
Freedom-Quest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Jouw persoonsgegevens worden bewaard tot op het moment dat je zelf besluit dat je uitgeschreven wil
worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Freedom-Quest gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Freedom-Quest 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 jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via welcome@freedom-quest.ch.

www.freedom-quest.nl

