Verklaring verwerking persoonsgegevens
S'Sense, gevestigd Anjerstraat 4, 7221 AS te STEENDEREN, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Irina Bosman is binnen S’Sense verantwoordelijk voor gegevensbescherming. Zij is te bereiken via
irina@ssense-ontwikkeling.nl of via: +31 6 20545544.

Persoonsgegevens die wij verwerken
S'Sense verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Indien relevant voor de sessies: gezondheid/persoonlijke omstandigheden.

Deze persoonsgegevens verzamelen wij om contact met je op te kunnen nemen voor het
maken/verzetten van afspraken, het verzenden van facturen en eventueel beloofde extra informatie
naar aanleiding van een sessie. Ongeveer 1 keer per jaar stuur ik je, indien je daar geen bezwaar
tegen hebt, een nieuwsbrief met relevante informatie. Gegevens kunnen op ieder gewenst moment,
op jouw verzoek, uit onze bestanden worden verwijderd.
De gegevens van de sessie zelf bewaar ik op papier en worden vanzelfsprekend geheim gehouden.
Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming met derden gedeeld worden.
S'Sense verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
S'Sense bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, krijg je een cookie-melding, waar je akkoord op
kan geven. S'Sense gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en wij kunnen hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door S'Sense en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, of een
door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar irina@ssense-ontwikkeling.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
S'Sense neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via irina@ssense-ontwikkeling.nl.

