Privacybeleid van Belle Vie
De website “www.bellevie.nu” en de daaraan gekoppelde internetdiensten
worden u ter beschikking gesteld door Belle Vie gevestigd te Eijsden en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
Roermond onder nummer 71094334.
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Belle Vie zal je persoonlijke gegevens niet en ook niet in de toekomst aan
derden verkopen en/of verstrekken. Ik gebruik je persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de
A l g e m e n e Ve ro rd e n i n g G e g e v e n s B e s c h e r m i n g ( AV G ) e n d e
Telecommunicatiewet
Belle Vie wordt beheerd door Delina Overdijk.
Gegevens verzamelen
Ik verzamel de gegevens die ik je vraag in te vullen als je
– een download aanvraagt
– je aanmeldt voor een gratis online workshop en/of training
– een contactformulier invult
– een dienst of product bij me koopt
– een aanvraag doet voor één van mijn producten en/of diensten
Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– IP-adres
Waar gebruik ik de persoonsgegevens voor?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende
doeleinden:
Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier
voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een
offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Ik sla
deze gegevens op in ActiveCampaign.

Jouw gegevens bij Belle Vie
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem waar ik mee
werk. ActiveCampaign.
De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw
gegevens kunnen worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de
Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van
het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid
van ActiveCampaign vind je hier.

Beveiliging gegevens
Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.
Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en
two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de
gegevens die ik verwerk.
Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd
en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt
wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn
website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Cookies worden gebruikt voor een zo goed mogelijke werking van deze
website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw
voorkeuren.

