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Privacyverklaring Claire Boon - Praktijk voor orthomoleculaire voeding
Claire Boon Gezondheidscoach verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.
Algemene info
Koningsdiep 43
1509 WC Zaandam
info@claireboon.nl
Deze verklaring is van toepassing op de website claireboon.nl en al haar subdomeinen, maar niet op
websites waarnaar wordt doorgelinkt.
Bij de verwerking van persoonsgegevens hou ik me aan de eisen die de Algemene Verordening
Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG)
stellen. Dat betekent onder andere dat ik:
•

duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk, via deze privacyverklaring

•

mijn verzameling van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden

•

je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin je toestemming is vereist

•

passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis
van partijen die in mijn opdracht

•

persoonsgegevens verwerken

•

je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren
of te verwijderen, voorzover ik hiertoe verplicht ben

Ik ben de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze cookie- en privacyverklaring leg ik uit
welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan om deze pagina goed
te lezen. Deze cookie- en privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 november 2020.
Deze persoonsgegevens verwerk ik:
•

Contactgegevens, zoals je naam

•

Persoonlijke gegevens, zoals je geboortedatum

•

Social Media gegevens, zoals je FB accountnaam

•

Medische gegevens, zoals je medische achtergrond en evt. medicijngebruik

Zo kom ik aan je persoonsgegevens
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jou verkregen of uit andere open bronnen, zoals social
media.
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Doeleinden waarom ik je gegevens verwerk
Claire Boon Gezondheidscoach verwerkt deze gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
•

zodat je gebruik kunt maken van alle functies op de website;

•

om je te bellen of te mailen als dit nodig is om een dienst te kunnen leveren of antwoord te geven
op vragen;

•

om je te informeren over wijzigingen van onze producten of diensten;

•

voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet (elke mail bevat een uitschrijflink);

•

om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren;

•

om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Claire Boon Gezondheidscoach is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen
en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.
Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
Claire Boon Gezondheidscoach heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers
jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt
Claire Boon Gezondheidscoach ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze
informatie te laten verwijderen.
Bewaartermijn
Claire Boon Gezondheidscoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Schrijf je je uit van de mailinglijst en ben je geen klant, dan blijven je gegevens nog max. 2 maanden in
het systeem staan. Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te
herleiden omdat deze data geanonimiseerd worden opgeslagen. Voor de administratie geldt de
wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Persoonsgegevens delen met derden
Claire Boon Gezondheidscoach verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt het bedrijf
gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van producten of diensten en om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt Claire Boon Gezondheidscoach in
een verwerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden
gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt Claire Boon Gezondheidscoach
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen.
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein
informatiebestand dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randappara-
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tuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website
teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Door jouw gegevens – handmatig of
met behulp van cookies – te combineren, kan Claire jou gerichtere content sturen en beter aansluiten
bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.
Google Tag manager, Google Analytics en Google DoubleClick
Omdat ik jouw bezoek aan mijn website zo goed mogelijk wil inrichten en optimaliseren, wil ik weten
hoe bezoekers mijn site gebruiken. Hiervoor gebruik ik Google Analytics en Google Tag manager. Via
deze website worden er daarom analytische cookies en scripts van Google geplaatst en beheerd. Deze
cookies worden 50 maanden bewaard. Ik heb alle gegevens geanonimiseerd. Cookies van Doubleclick
ziet welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op onze partnersites.
Zonder deze cookies zijn de aanbiedingen minder persoonlijk. Google deelt anonieme gegevens met
derden en heeft daar in haar Privacyverklaring meer informatie over.
Social media
De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers claireboon.nl bezoeken. Op basis daarvan is
het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben
bezocht. Claire Boon Gezondheidscoach heeft geen inzage in de gegevens die social media
verzamelen. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Facebook |
Instagram
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik
eventueel de help-functie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen.
Links
Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website
buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Kijk daarvoor
naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie op of verwijdering van je gegevens. Hiervoor kun
je een mail sturen naar hallo@claireboon.nl
Beveiliging
Met up-to-date beveiligingsmaatregelen beperkt Claire Boon Gezondheidscoach de kans op misbruik
van je gegevens. Denk aan verlies van je gegevens (datalek) en ongevraagde wijzigingen. Alleen de
noodzakelijke personen hebben toegang totde gegevens. Deze toegang is goed afgeschermd.
De website heeft een SSL-certificaat: gegevens die je verstrekt, worden via een versleutelde verbinding
verzonden. Dit is herkenbaar aan het groene slotje in de adresbalk en https i.p.v. http voor de URL.
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Wijzigingen
Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze
ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de
wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.
Toestemming
Bij toestemming voor een eerste consult gaat u akkoord met het vastleggen en gebruik van uw gegevens zoals bovenstaand omschreven. U hoeft daarvoor niets te tekenen. Wel krijgt u de verklaring per
mail toegestuurd.
Vragen?
Heb je nog vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Claire Boon
Gezondheidscoach, laat het me dan weten door te mailen naar info@claireboon.nl.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit
Claire
Claire Boon Gezondheidscoach
www.claireboon.nl
Koningsdiep 43 1509 WC Zaandam
KvK - 63914751 BTW - NL001112896B35
Zaandam, 23 november 2020

