Privacyverklaring Inner Perspective Management Partners B.V.
Inner Perspective vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om de
persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. In deze privacyverklaring delen we hoe
we met je persoonsgegevens omgaan.
De verklaring is van toepassing op het gebruik van de informatie je met ons deelt, of dit nu via onze
website, via social media, via e-mail, telefonisch of in een persoonlijke ontmoeting plaatsvindt.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 april 2018.

Persoonsgegevens
Om het sturen van onze blogbrief, je vraag over onze diensten en/of je gebruik van onze diensten
zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig.
Inner Perspective krijgt je persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld via onze website, e-mail,
telefoon, sms, What’s app of in een persoonlijke ontmoeting.
We verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
-

als je blogbrief lezer bent: je e-mailadres en je IP-adres;
als je een reactie op een blog geeft: je naam, je e-mailadres, je IP-adres en als je dat invult je
website;
als je via onze website een vraag stelt: je naam, e-mailadres, je IP-adres en telefoonnummer;
als je particulier klant bij ons bent: je NAW-gegevens en je contactgegevens, zoals e-mailadres
en telefoonnummer;
als je zakelijk klant bij ons bent: je naam en je contactgegevens, zoals e-mailadres en
telefoonnummer.

Doeleinden
Inner Perspective verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die worden
beschreven in deze privacyverklaring.
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het onderhouden van contact;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Verbetering van de dienstverlening;
Het versturen van blogbrieven;
Facturering;
Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing;
Het verrichten van administratieve handelingen;
Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
Om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van
persoonsgegevens.
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Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met
je hebben, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Inner Perspective hier gerechtvaardigde belangen
bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
•
•
•

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
De verbetering van haar diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal deze afzonderlijk worden
gevraagd. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (door het doorlopen van de
volledige aanmeldprocedure) gebruiken we je e-mailadres om je onze blogbrieven met gratis
waardevolle informatie en inspiratie te sturen.
Toestemming kan tevens blijken uit het feit dat je per e-mail, via de website of anderszins een
vraag aan ons stelt.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Inner Perspective persoonsgegevens uitwisselen. Wij
kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de ITleverancier van onze website en onze accountant. In het kader daarvan worden aan deze derden
persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de
voornoemde doeleinden. Dit hebben wij vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.
We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele
wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden
beschreven.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Inner Perspective zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de
doeleinden die we in deze privacyverklaring hebben genoemd. Dit betekent dat je
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Je
blijft op de mailinglijst van onze blogbrief staan, totdat je je hebt afgemeld.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke
bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde
toegang ervan. Daarom heeft Inner Perspective passende beveiligingsmaatregelen genomen. We
slaan jouw gegevens op in een beveiligde database. De beveiliging van onze website herken je
bijvoorbeeld aan het bekende slotje in de adresbalk en de URL die begint met ‘https://’.
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Informatie inzien en aanpassen
De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail
te sturen naar contact@innerperspective.nl.
Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor onze blogbrief via de link onderaan de blogbrief.
Je hebt het recht om Inner Perspective een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na
ontvangst van je verzoek ontvang je binnen een maand een overzicht daarvan. Indien daaruit
onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of
af te schermen.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.
Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons eerder hebt
gegeven weer in te trekken. Je kunt je echter niet afmelden voor communicatie en e-mails die
nodig zijn in het kader van een overeenkomst, anders kunnen we niet de afgesproken dienst aan je
leveren.
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Inner Perspective, laat dit
dan vooral aan ons weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht
in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen of verzoeken over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:
contact@innerperspective.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 april 2018.
Inner Perspective kan deze privacy verklaring aanpassen als gevolg van wijzigingen in de wetgeving,
aanpassingen aan onze website en/of van onze diensten. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig nog eens te lezen,
zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar contact@innerperspective.nl en zet ‘privacyverklaring’ in
de onderwerp-regel.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Inner Perspective Management Partners B.V.
KvK 32165664
Schoolpad 14, 1251 ZN Laren
+31 6 21 94 02 01
contact@innerperspective.nl
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