Privacyverklaring OrganieQ
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van OrganieQ wilt u natuurlijk dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met uw persoonsgegevens. Daar doet OrganieQ z’n uiterste best voor, dat beloof ik!
OrganieQ, vertegenwoordigd door Christa van Dieren, gevestigd aan Voorstraat 34 3247 CE
Dirksland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
OrganieQ verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende
wetgeving. Ik vind uw privacy erg belangrijk en ga zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw
persoonsgegevens worden uitsluitend door mij gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking
gesteld. Hieronder staat precies wat u van mij kunt verwachten en aan welke regels ik me houd.

Contactgegevens:
OrganieQ
Voorstraat 34
3247 CE Dirksland
+31 6 51968610
info@organieq.nl
www.organieq.nl
KvK-nummer: 54407605
OrganieQ is niet verplicht een functionaris Gegevensbescherming aan te stellen omdat zij niet op
grote schaal persoonsgegevens verwerkt. U kunt contact opnemen met de eigenaar van OrganieQ,
Christa van Dieren, via bovenstaande contactgegevens

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door klanten en relaties (o.a. nieuwsbrieflezers) verstrekte persoonlijke informatie en
• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van de website.

Persoonsgegevens die OrganieQ verwerkt
OrganieQ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u
deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam en voorletters;
• Geslacht;
• indien van toepassing bedrijfsnaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummers;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens begeleiding, in
correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die OrganieQ verwerkt
OrganieQ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• gegevens van cliënten jonger dan 16 jaar.

OrganieQ verzamelt alleen gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders
of voogd, en alleen dan wanneer deze personen cliënt zijn van OrganieQ. Voor bewaartermijn, zie
tabel.

Met welk doel en op basis van welke grondslag OrganieQ persoonsgegevens verwerkt
OrganieQ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling;
• Verzenden van de nieuwsbrief;
• U te kunnen bellen, bezoeken of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren;
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
• OrganieQ verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die
ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
OrganieQ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang OrganieQ persoonsgegevens bewaart
OrganieQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. OrganieQ hanteert de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Voor- en achternaam,
voorletters, geslacht van
klanten

7 kalenderjaren na laatste
contact

Persoonsgegevens staan ook
vermeld in gegevens die
bewaard moeten worden voor
de belastingdienst, die een
bewaarplicht hanteert van 7
jaren.

Adres, telefoonnummers, emailadres, evt. bedrijfsnaam,
van klanten

7 kalenderjaren na laatste
contact

Persoonsgegevens staan ook
vermeld in gegevens die
bewaard moeten worden voor
de belastingdienst, die een
bewaarplicht hanteert van 7
jaren.

Verslagen van begeleiding

7 kalenderjaren na laatste
contact of korter indien klant
dit wenst

E-mails

7 kalenderjaren na laatste
contact of korter indien klant
dit wenst

Na deze termijn is de persoon
zoveel verder ontwikkeld als
persoonlijkheid dat een
nieuwe kennismaking
noodzakelijk is en de
informatie uit het verleden
niet meer 1-op-1 bruikbaar.
Na deze termijn is de persoon
zoveel verder ontwikkeld als
persoonlijkheid dat een
nieuwe kennismaking

E-mailadressen van mensen
die zich via website aanmelden
voor de nieuwsbrief van
OrganieQ

Tot opzegging door ontvanger
van de nieuwsbrief

noodzakelijk is en de
informatie uit het verleden
niet meer 1-op-1 bruikbaar.
Mogelijkheid om informatie,
tips en inspiratie te delen
m.b.t. organizing en om te
informeren over (wijzigingen
van) onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
OrganieQ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die OrganieQ gebruikt
OrganieQ 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 OrganieQ en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij OrganieQ een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die OrganieQ van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, 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 info@organieq.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt OrganieQ u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.
OrganieQ 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-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe OrganieQ persoonsgegevens beveiligt
OrganieQ 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 Christa van Dieren via info@organieq.nl

Vragen over privacy beleid
OrganieQ houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem
dan contact op.

