Ervarea VOF, gevestigd te Amersfoort, handelend onder de naam ervarea, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Ervarea VOF
Walikerstraat 14
3811 WT AMERSFOORT
Persoonsgegevens die wij verwerken
Ervarea VOF verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw verzoek voor werkzaamheden, zoals training,
theater, coaching en workshops. Ook verwerken wij uw gegevens wanneer u iets aanschaft in de webwinkel
of u inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement. Wanneer u zelf aangeeft belangstelling te hebben
voor onze nieuwsbrief nemen wij uw gegevens op in ons direct-mail systeem.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam of initialen en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer (mobiel/vast)
E-mailadres
Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens trainingen en workshops en anderen
activiteiten, waar wij bij betrokken zijn, worden gemaakt.
De website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.
Privacyverklaring van ervarea
Ervarea VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het maken van een offerte en versturen van een factuur
• u te kunnen bellen of e-mailen
• u uit te kunnen nodigen voor een workshop/evenement
• het delen van foto’s en videomateriaal aan u persoonlijk als die tijdens door ervarea georganiseerde
activiteiten zijn gemaakt
• het versturen van een nieuwsbrief, uitsluitend wanneer u zelf heeft aangegeven hier prijs op te stellen.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Ervarea VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij
overlijden of beëindigen van de zakelijke relatie of opdracht.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ervarea VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er
wordt vertrouwelijk met uw gegevens om gegaan.

Ervarea VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

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 ervarea VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar info@ervarea.nl.
Ervarea VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Ervarea VOF 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 de eigenaar van Ervarea VOF via info@ervarea.nl
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